
Kommunfullmäktige 
  2021-01-21 

Kungörelse 
Kommunfullmäktige sammanträder den 28 januari 2021, kl. 
18:00, kommunhuset i Skärhamn 

Information 
Deltagande vid kommunfullmäktiges sammanträde kommer 
för samtliga ledamöter och ersättare att ske på distans, i 
enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2020-05-14/§83. 
Incheckning kommer att ske från kl. 17:45. 
 
Fullmäktiges presidium kommer närvara och leda 
sammanträdet i kommunhuset där även webbsändningen 
anordnas. I dessa tider vill vi uppmana allmänheten till att ta 
del av sammanträdet via webbsändningen och beakta 
Folkhälsomyndighetens skärpta råd för att motverka 
spridning av Covid-19. 
 

 
Inledning 

1 Mötets öppnande   

2 Val av protokollsjusterare (Protokollet 
föreslås justeras 3/2 kl 17:00) 

  

3 Upprop   

4 Fastställande av dagordning   

Beslutsärenden 

5 Val av ombud vid bolagsstämma i 
Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 
(stämman hålls 13/4) 

2020/348  

6 Val av ombud vid bolagsstämma i 
SOLTAK AB 

2020/348  
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7 Val av ombud vid bolagsstämma i 
Renova AB och Renova Miljö AB 
(stämman hålls 11/3) 

2020/348  

8 Val av ombud och ersättare till 
Kommuninvests föreningsstämma 
(stämman hålls 15/4) 

2020/348  

9 Begäran om entledigande från Olof 
Wängborg (MP) från uppdraget som 
ersättare i samhällsbyggnadsnämnden 

2021/9  

10 Val av ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden (MP) 

2021/18  

11 Samarbetsavtal om gemensam 
organisation för budget- och 
skuldrådgivning i Orust, Tjörn, Lilla 
Edet och Stenungsunds kommuner 

2020/335  

12 Svar på interpellation från Rikard 
Larsson (S) ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Martin Johansen (L) om 
moderbolagets uttalande om tillsättning 
av VD i Tjörns Hamnar AB 

2020/264  

13 Svar på interpellation från Rikard 
Larsson (S) ställd till Tjörns Hamnar 
ABs styrelseordförande Bo Bertelsen (M) 
om moderbolagets uttalande om 
tillsättning av VD i Tjörns Hamnar AB 

2020/265  

14 Svar på interpellation från Benny 
Halldin (S) ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Martin Johansen (L) om 
förskola i Skärhamn 

2020/313  

15 Svar på interpellation från Benny 
Halldin (S) ställd till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande 
Gunnemar Olsson (L) om förskola i 
Skärhamn 

2020/311  
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16 Svar på interpellation från Benny 
Halldin (S) ställd till Tjörns Bostads ABs 
styrelseordförande Magne Hallberg 
(KD) om förskola i Skärhamn 

2020/312  

17 Svar på interpellation från Alma Sibrian 
(V) ställd till socialnämndens 
ordförande Gun Alexandersson Malm 
(L) om användningen av timvikarier 

2020/266  

18 Svar på interpellation från Robert Bull 
(V) fd (C) ställd till socialnämndens 
ordförande Gun Alexandersson Malm 
(L) om lågtröskelboende i kommunen 

2020/324  

19 Svar på motion från Martin Johansson 
(SD) om entreprenörskap och 
företagande i skolan 

2019/375  

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

2020/31  

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

2020/37  

22 Svar på motion från 
Socialdemokraternas ledamöter 
angående instiftande av pris för ”En 
hållbar kommun” 

2018/427  

23 Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) 
om ny kommunjurist för oppositionen 

2019/348  

24 Svar på motion från Rosalie Sanyang (S), 
Rikard Larsson (S), Anette Johannessen 
(S), Bert-Inge Nordberg (S) om 
framtagande av ny äldreplan 

2020/90  
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25 Svar på motion från Martin Johansson 
(SD) och Rikard Simensen (SD) om 
öppettider i Tjörns kundcenter 

2020/179  

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

2019/231  

27 Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) 
om att ändra riktlinjer mot mutor 

2020/42  

28 Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) 
om att be fastighetsägare inom 
kommunala VA-områden som fått sitt 
dricksvatten från Stenungsunds 
kommun om ursäkt för det 
bevattningsförbud som infördes juli 
2019 

2019/365  

Anmälningsärenden 

29 Anmälan av motion från Maud 
Hultberg (S) och Anette Johannessen (S) 
om inrättande av kommunövergripande 
avdelning för social hållbarhet 

2021/7  

30 Anmälan av motion från Gert Kjellberg 
(TP) om laddstolpar vid 
boendeparkeringen Jannes Äng i 
Rönnäng 

2020/343  

31 Anmälan av interpellation från Alma 
Sibrian (V) ställd till 
samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande Lars Carlsson (M) om VA-
taxa 

2021/8  
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Välkomna! 

Anders G Högmark 
(M) 
ordförande

Johan Nilsson 
kommunsekreterare 
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C e r t i f i e r a t  l e d n i n g s s y s t e m  f ö r  k v a l i t e t ,  m i l j ö  o c h  a r b e t s m i l j ö

 

 2021-01-21 Dnr: 0517/20 

 Vår ref: Marie Persson 

  
 

 
Renovas ägarkommuner 
      
      
      
      

 
 

Årsstämma 2021 
 
Inför årsstämman den 11 mars 2021 vill Renova påminna er om att inkomma med 
följande: 

 Fullmakt för ombuden 
För att ägarkommunerna ska kunna företrädas på stämman och ytterst också 
rösta för de aktier som respektive kommun äger, skall varje kommun utse ett 
stämmoombud. Respektive ägarkommuns valda ombud skall senast på 
stämman lämna en fullmakt för registrering till den som för 
stämmoprotokollet så att en röstlängd kan upprättas. Vi ser gärna att 
fullmakten skickas in före stämman till Karin Hjärn. 

 Kopia av kommunfullmäktiges protokoll för stämmoombud  
Kopia av protokoll där utsett stämmoombud anges skickas med e-post till 
karin.hjarn@renova.se i god tid före stämman. 

 Adressuppgifter ombud 
Adressuppgifter till ombud skickas med e-post till karin.hjarn@renova.se i 
god tid före stämman. 

 Kopia av kommunfullmäktiges protokoll för val av styrelseledamot 
/suppleant/lekmannarevisor  
Kopia av protokoll där utsedd styrelseledamot/suppleant/lekmannarevisor 
anges skickas med e-post till karin.hjarn@renova.se i god tid före stämman. 
Se bilaga 1 för förslag till formulering av beslut. 

Eventuella frågor besvaras av styrelsens sekreterare Marie Persson per telefon 031-
61 88 01 alternativt e-post marie.persson@renova.se 
 
Med vänlig hälsning 
 
Karin Hjärn 
 
Bilaga 1 – Förslag till beslut, val av styrelseledamot/suppleant/lekmannarevisor till Renova 
AB och Renova Miljö AB styrelse.
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From: Olof Wängborg
Sent: 18 jan 2021 06:47:38 +01:00
To: Johan Nilsson
Cc: Fredrik Siladji Dahne
Subject: Uppdrag i samhällsbyggnad

Hej!
Av tidsskäl måste jag avsäga mig en av de platser jag sitter på. I samråd med vår valberedning 
har jag valt ersättarplatsen i samhällsbyggnad. 

Jag meddelar därför härmed att jag avsäger mig denna plats. Ny representant från MP kan 
meddelas efter medlemsmöte nästa vecka. 

MVH
Olle Wängborg
MP Tjörn

Skickat från min iPad
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-01-14 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§7 

Samarbetsavtal om gemensam organisation för budget- 
och skuldrådgivning i Orust, Tjörn, Lilla Edet och 
Stenungsunds kommuner 

2020/335 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1 Ingå samarbetsavtal om gemensam organisation för budget- och 
skuldrådgivning enligt bilaga till tjänsteutlåtandet 

2 Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och 
kommunchef 

 
Sammanfattning 
Till Tjörns kommun har inkommit ett förslag till förändringar i 
samarbete gällande konsumentrådgivning samt budget - och 
skuldrådgivning som kommunen har med Stenungsund, Orust 
och Lilla Edet. Förslaget innebär att konsumentrådgivning inte 
längre kommer ingå som en del i samarbetet. I och med detta 
behövs ett nytt samarbetsavtal som ska godkännas och beslutas av 
kommunfullmäktige. 

Ansvaret för ovan nämnda verksamhet har sedan 2014 legat på 
socialnämnden som också har resurser för detta inom ramen för 
sin budget. 

Tidigare beslut 
Socialnämnden 2020-12-21, § 297 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-10, § 281 
Kommunfullmäktige 2014-11-13 § 181 
Kommunfullmäktige 1995-12-14, § 167 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-12-02 
Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2020-12-18 
Förslag till nytt samarbetsavtal 
Tidigare samarbetsavtal 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-01-14 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-12-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§281 

Samarbetsavtal om gemensam organisation för budget- 
och skuldrådgivning i Orust, Tjörn, Lilla Edet och 
Stenungsunds kommuner 

2020/335 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta 

1 Ingå samarbetsavtal om gemensam organisation för budget- och 
skuldrådgivning enligt bilaga till tjänsteutlåtandet 

2 Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och 
kommunchef  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del att komplettera 
underlaget med tidigare avtal samt att undersöka möjlighet att inhämta 
yttrande av socialnämnden. 

Sammanfattning 
Till Tjörns kommun har inkommit ett förslag till förändringar i 
samarbete gällande konsumentrådgivning samt budget - och 
skuldrådgivning som kommunen har med Stenungsund, Orust 
och Lilla Edet. Förslaget innebär att konsumentrådgivning inte 
längre kommer ingå som en del i samarbetet. I och med detta 
behövs ett nytt samarbetsavtal som ska godkännas och beslutas av 
kommunfullmäktige. 

Ansvaret för ovan nämnda verksamhet har sedan 2014 legat på 
socialnämnden som också har resurser för detta inom ramen för 
sin budget. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 1995-12-14, § 167 
Kommunfullmäktige 2014-11-13 § 181 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-12-02 
Förslag samarbetsavtal  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-12-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) och Björn Möller (-) föreslår att arbetsutskottet ska 
bifalla förvaltningens förslag till beslut. 

Björn Möller (-) föreslår även att arbetsutskottet ska komplettera 
underlaget med tidigare avtal samt att undersöka möjlighet att inhämta 
yttrande av socialnämnden. 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) 

 2020-12-02 Dnr 2020/335-159 

Kommunstyrelsen 

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

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Tjänsteutlåtande ang samarbetsavtal om gemensam 
organisation för budget- och skuldrådgivning 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

1 Ingå samarbetsavtal om gemensam organisation för budget- och 
skuldrådgivning enligt bilaga till tjänsteutlåtandet 

2 Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och 
kommunchef  

 

Sammanfattning 
Till Tjörns kommun har inkommit ett förslag till förändringar i 
samarbete gällande konsumentrådgivning samt budget - och 
skuldrådgivning som kommunen har med Stenungsund, Orust och 
Lilla Edet. Förslaget innebär att konsumentrådgivning inte längre 
kommer ingå som en del i samarbetet. I och med detta behövs ett nytt 
samarbetsavtal som ska godkännas och beslutas av 
kommunfullmäktige. 

Ansvaret för ovan nämnda verksamhet har sedan 2014 legat på 
socialnämnden som också har resurser för detta inom ramen för sin 
budget. 

 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 1995-12-14, § 167 
Kommunfullmäktige 2014-11-13 § 181 

Bilagor 
Förslag samarbetsavtal  
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (3) 

 2020-12-02 Dnr 2020/335-159

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
Lilla Edets kommun 
Orust kommun 
Stenungsunds kommun 

Ärendet  
Enligt 5 kap 12 § socialtjänstlagen ska kommunen lämna budget- och 
skuldrådgivning till skuldsatta personer. Denna skyldighet gäller även 
under ett skuldsaneringsförfarande och till dess att en beviljad 
skuldsanering eller F-skuldsanering är helt avslutad. 
 
Sedan 1996 är Stenungsunds kommun värdkommun för det 
gemensamma konsumentkontoret med konsumentrådgivning samt 
budget- och skuldrådgivning för Stenungsund, Tjörn och Orust. 
Stenungsunds kommun föreslår nu en förändring i samarbetet vilket 
innebär att konsumentrådgivningen inte längre ingår inom ramen för 
samarbetet. Avvecklingen av konsumentrådgivningen har redan skett. 
Stenungsunds kommun ska ta fram ett gemensamt 
kommunikationspaket för att informera om att 
konsumentrådgivningen försvinner och var invånarna istället hänvisas. 
Detta material kan samverkande kommuner använda i de kanaler som 
är lämpliga. 

Utifrån ovanstående behöver ett nytt samarbetsavtal skrivas. 

Konsumentkontorets uppgifter kopplat till budget- och 
skuldrådgivning är enligt förslag till nytt avtal bland annat 

• Budgetrådgivning samt stöd och hjälp vid upprättande av ansökan 
om skuldsanering, överklaganden, omprövningar samt under 
pågående skuldsanering 

• Skuldrådgivning 
• Förhandling med näringsidkare om frivilliga betalningsuppgörelser 

för de klienter som inte uppfyller skuldsaneringslagens krav eller 
vill/har behov av annan form av lösning 

• Förebyggande arbete i form av information kring privatekonomi till 
exempelvis skolor, pensionärsförbund samt arbetslösa ungdomar 
och föreningar 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 (3) 

 2020-12-02 Dnr 2020/335-159

• Samarbete med de samverkande kommunernas socialtjänst, 
arbetsmarknadsenheter, näringslivsstrateger, sjukvården, andra 
myndigheter, föreningar, organisationer mfl 

Ansvaret för verksamheten inom ramen för Tjörns kommun ligger 
sedan 2014 på socialnämnden som har budget för verksamheten. 

Fördelningen av kostnader för verksamheten är enligt nedan: 

• Stenungsunds kommun 32,5 % 
• Orust kommun 22.5 % 
• Lilla Edets kommun 22,5 % 
• Tjörns kommun 22,5 % 

Förslaget på avveckling av konsumentrådgivningen beräknas innebära 
en minskad kostnad för Tjörns kommun med ca 120 tkr. 

Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige godkänner det nya 
samarbetsavtalet. 

Konsekvens 
Beslutet förväntas att innebära en minskad kostnad för Tjörns kommun 
med ca 120 tkr. 

 
Evike Sandor 
Tf kommunchef
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-12-21  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§297 
 
Samarbetsavtal om gemensam organisation för budget- och 
skuldrådgivning 
 
2020/193 
 
Beslut 
Socialnämnden har ingenting att anmärka på det nya samarbetsavtalet om gemensam 
organisation för budget- och skuldrådgivning. 

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 
 
Sammanfattning 
Till Tjörns kommun har inkommit ett förslag till förändringar i samarbete gällande 
konsumentrådgivning samt budget - och skuldrådgivning som kommunen har med 
Stenungsund, Orust och Lilla Edet. Förslaget innebär att konsumentrådgivning inte 
längre kommer ingå som en del i samarbetet. I och med detta behövs ett nytt 
samarbetsavtal som ska godkännas och beslutas av kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade också att komplettera underlaget med 
tidigare avtal samt att undersöka möjlighet att inhämta yttrande av socialnämnden. 
 
Verksamhetsföreträdaren inom socialförvaltningen anser att förändringen till den 
digitala konsumentrådgivningen fungerar väl. För socialnämnden är stödet enligt 
skuldsaneringslagen det viktigaste. Det har också lett till en lägre kostnad för 
socialnämnden då avdrag för den digitala konsumentrådgivningen kostar mindre än 
att köpa tjänsten av Stenungssunds kommun. De flesta kommuner har sedan en tid 
tillbaka gått över till konsumentrådgivning digitalt och det fungerar bra i de andra 
kommunerna då det är en nationell produkt.  
 
Förvaltningen står därför bakom innehållet i samarbetsavtalet 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen arbetsutskott 2020-12-10, § 281 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-12-18 

 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

1 (2)  

Socialnämnden 
  

2020-12-18 Dnr  

Per Åkerman 
Verksamhetskoordinator  
0304-60 13 98 
per.akerman@tjorn.se 

Socialnämnden 

 
 
  

 

 

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

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

Kroksdalsvägen 1 
E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se 
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Yttrande kring samarbetsavtal för budget- och 
skuldrådgivning 

Förslag till beslut 
Socialnämnden har ingenting att anmärka på det nya samarbetsavtalet om 
gemensam organisation för budget- och skuldrådgivning. 

Sammanfattning 
Till Tjörns kommun har inkommit ett förslag till förändringar i samarbete 
gällande konsumentrådgivning samt budget - och skuldrådgivning som 
kommunen har med Stenungsund, Orust och Lilla Edet. Förslaget innebär 
att konsumentrådgivning inte längre kommer ingå som en del i 
samarbetet. I och med detta behövs ett nytt samarbetsavtal som ska 
godkännas och beslutas av kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade också att komplettera 
underlaget med tidigare avtal samt att undersöka möjlighet att inhämta 
yttrande av socialnämnden. 
 
Verksamhetsföreträdaren inom socialförvaltningen anser att förändringen 
till den digitala konsumentrådgivningen fungerar väl. För socialnämnden 
är stödet enligt skuldsaneringslagen det viktigaste. Det har ju också lett 
till en lägre kostnad för socialnämnden då avdrag för den digitala 
konsumentrådgivningen kostar mindre än att köpa tjänsten av 
Stenungssunds kommun. De flesta kommuner har ju sedan en tid tillbaka 
gått över till konsumentrådgivning digitalt och det fungerar bra i de andra 
kommunerna då det är en nationell produkt.  
 
Förvaltningen står därför bakom innehållet i samarbetsavtalet. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen arbetsutskott 2020-12-10, § 281 
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  2 (2)    

2020-12-18 Dnr 2020/142-750 

 

 

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

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

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

 
 

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

 

Shujaat Noormohamed 

Förvaltningschef 
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2020-11-19 

Svar på interpellation från Rikard Larsson om moderbolagets uttalande om tillsättning av VD i 
Tjörns Hamnar AB 

För det första tror jag att det kan vara på sin plats att informera, inte minst för allmänheten som 
kanske inte är helt uppdaterade på hur kommunen organiserar sin verksamhet, att interpellationen 
adresseras till mig i egenskap av kommunstyrelsens ordförande, inte i mitt uppdrag som ordförande i 
Tjörns Kommunala Förvaltnings AB vilket möjligen kan förvirra då det är bolagens angelägenheter 
som behandlas i interpellationen.  
 
Ärendet är hanterat vid flera tillfällen i Tjörns Kommunala Förvaltnings ABs styrelse och utmynnade i 
att bolaget beslutade att tydligt markera sin ståndpunkt i frågan gentemot Tjörns Hamnar AB. En 
markering som interpellantens parti valde att inte ställa sig bakom utan man valde istället att inte 
delta i beslutet.  
 
Frågan är därmed utagerad. 
 
Martin Johansen 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Kommunfullmäktige 2020-10-15

Interpellation till ordförande i Kommunstyrelsen, 
Martin Johansen (L)

Bakgrund, 

Tjörns Förvaltnings AB tog den 10 september följande uttalande:

”Mot bakgrund av styrelsen i Tjörns Hamnar ABs (styrelsen) beslut
2020-05-19 om anställning av VD gör styrelsen i Tjörns Kommunala
Förvaltnings AB (moderbolaget) följande uttalande

Moderbolaget har vid sammanträde 2020-05-28 beslutat att uppmana styrelsen i
dotterbolaget att upphäva det aktuella beslutet. Vid tillfället noterades flertalet
felaktigheter i styrelsens hantering av rekryteringen; mot såväl moderbolag,
kommunkoncern, samt den rekryterade i fråga. Granskningsrapporten som styrelsen
beställde från advokatbyrå påtalar att beslutet inte strider mot styrande dokument.
Rapporten belyser dock bara den juridiska aspekten, något som moderbolaget endast
framhävt som sekundärt i aktuella frågan.
Utöver ovanstående noterar moderbolaget även att delar av styrelsen offentligt
kritiserat moderbolagets ledning för dess hantering av frågan. Ett sådant agerande
medför negativa påföljder för hela den kommunala koncernen.
En annan viktig aspekt som styrelsen medvetet har bortsett från är gentemot den
rekryterade verkställande direktören. Moderbolaget gör ingen värdering avseende
verkställande direktörens kompetens eller lämplighet. För samtliga anställda, oavsett
befattning, ska det dock finnas en trygghet i att rekryteringen har genomförts på ett
korrekt sätt. Styrelsen har i detta fall valt att helt frångå gängse rekryteringsprocess
för att uppnå ens eget intresse. Styrelsens agerande är direkt skadligt mot den
rekryterades möjligheter att genomföra de uppgifter som ankommer på en
verkställande direktör. Det råder även vid dags datum ovisshet kring bolagets framtida
roll och existens i organisationen, ett faktum som styrelsen väl känner till och är ännu
en anledning till varför styrelsens beslut anses vara felaktigt och direkt oansvarigt
gentemot koncernen som helhet.”

Min fråga blir då med beskriven bakgrund följande:

1. Hur tänker du som kommunstyrelsens ordförande hantera att 
Tjörns Hamnars styrelse agerat ”direkt oansvarigt
gentemot koncernen som helhet”?

Rikard Larsson (S)
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2020-10-15  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§177 
 
Anmälan av interpellation från Rikard Larsson (S) ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om 
moderbolagets uttalande om tillsättning av VD i Tjörns Hamnar AB 
 
2020/264 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

Sammanfattning 
Rikard Larsson (S) har lämnat in en interpellation ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Martin Johansen (L) om moderbolagets uttalande om tillsättning av VD 
i Tjörns Hamnar AB. 
 
Interpellationens innehåll 
 
”Bakgrund,  
 
Tjörns Förvaltnings AB tog den 10 september följande uttalande: 
 
”Mot bakgrund av styrelsen i Tjörns Hamnar ABs (styrelsen) beslut 
2020-05-19 om anställning av VD gör styrelsen i Tjörns Kommunala 
Förvaltnings AB (moderbolaget) följande uttalande 
 
Moderbolaget har vid sammanträde 2020-05-28 beslutat att uppmana styrelsen i 
dotterbolaget att upphäva det aktuella beslutet. Vid tillfället noterades flertalet 
felaktigheter i styrelsens hantering av rekryteringen; mot såväl moderbolag, 
kommunkoncern, samt den rekryterade i fråga. Granskningsrapporten som styrelsen 
beställde från advokatbyrå påtalar att beslutet inte strider mot styrande dokument. 
Rapporten belyser dock bara den juridiska aspekten, något som moderbolaget 
endast framhävt som sekundärt i aktuella frågan.  
 
Utöver ovanstående noterar moderbolaget även att delar av styrelsen offentligt 
kritiserat moderbolagets ledning för dess hantering av frågan. Ett sådant agerande 
medför negativa påföljder för hela den kommunala koncernen. 
 
En annan viktig aspekt som styrelsen medvetet har bortsett från är gentemot den 
rekryterade verkställande direktören. Moderbolaget gör ingen värdering avseende 
verkställande direktörens kompetens eller lämplighet. För samtliga anställda, 
oavsett befattning, ska det dock finnas en trygghet i att rekryteringen har 
genomförts på ett korrekt sätt. Styrelsen har i detta fall valt att helt frångå gängse 
rekryteringsprocess för att uppnå ens eget intresse. Styrelsens agerande är direkt 
skadligt mot den rekryterades möjligheter att genomföra de uppgifter som 
ankommer på en verkställande direktör. Det råder även vid dags datum ovisshet 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2020-10-15  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

kring bolagets framtida roll och existens i organisationen, ett faktum som styrelsen 
väl känner till och är ännu en anledning till varför styrelsens beslut anses vara 
felaktigt och direkt oansvarigt gentemot koncernen som helhet.” 
 
Min fråga blir då med beskriven bakgrund följande: 
 
1. Hur tänker du som kommunstyrelsens ordförande hantera att Tjörns Hamnars 

styrelse agerat ”direkt oansvarigt gentemot koncernen som helhet”?” 
 
Beslutsunderlag 
Interpellation den 1 oktober 2020. 
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Kommunfullmäktige 2020-10-15

Interpellation till ordförande i Tjörns Hamnar, 
Bo Bertelsen (M).

Bakgrund, 

Tjörns Förvaltnings AB tog den 10 september följande uttalande:

”Mot bakgrund av styrelsen i Tjörns Hamnar ABs (styrelsen) beslut
2020-05-19 om anställning av VD gör styrelsen i Tjörns Kommunala
Förvaltnings AB (moderbolaget) följande uttalande

Moderbolaget har vid sammanträde 2020-05-28 beslutat att uppmana styrelsen i
dotterbolaget att upphäva det aktuella beslutet. Vid tillfället noterades flertalet
felaktigheter i styrelsens hantering av rekryteringen; mot såväl moderbolag,
kommunkoncern, samt den rekryterade i fråga. Granskningsrapporten som styrelsen
beställde från advokatbyrå påtalar att beslutet inte strider mot styrande dokument.
Rapporten belyser dock bara den juridiska aspekten, något som moderbolaget endast
framhävt som sekundärt i aktuella frågan.
Utöver ovanstående noterar moderbolaget även att delar av styrelsen offentligt
kritiserat moderbolagets ledning för dess hantering av frågan. Ett sådant agerande
medför negativa påföljder för hela den kommunala koncernen.
En annan viktig aspekt som styrelsen medvetet har bortsett från är gentemot den
rekryterade verkställande direktören. Moderbolaget gör ingen värdering avseende
verkställande direktörens kompetens eller lämplighet. För samtliga anställda, oavsett
befattning, ska det dock finnas en trygghet i att rekryteringen har genomförts på ett
korrekt sätt. Styrelsen har i detta fall valt att helt frångå gängse rekryteringsprocess
för att uppnå ens eget intresse. Styrelsens agerande är direkt skadligt mot den
rekryterades möjligheter att genomföra de uppgifter som ankommer på en
verkställande direktör. Det råder även vid dags datum ovisshet kring bolagets framtida
roll och existens i organisationen, ett faktum som styrelsen väl känner till och är ännu
en anledning till varför styrelsens beslut anses vara felaktigt och direkt oansvarigt
gentemot koncernen som helhet.”

Min fråga blir då med beskriven bakgrund följande:

1. Tycker du likadant, som kommunstyrelsens ordförande, att Tjörns 
Hamnars styrelse agerat ”direkt oansvarigt gentemot 
koncernen som helhet”?

Rikard Larsson (S)
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2020-10-15  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§178 
 
Anmälan av interpellation från Rikard Larsson (S) ställd till Tjörns 
Hamnar ABs styrelseordförande Bo Bertelsen (M) om 
moderbolagets uttalande om tillsättning av VD i Tjörns Hamnar AB 
 
2020/265 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

Sammanfattning 
Rikard Larsson (S) har lämnat in en interpellation ställd till Tjörns Hamnar ABs 
styrelseordförande Bo Bertelsen (M) om moderbolagets uttalande om tillsättning av 
VD i Tjörns Hamnar AB. 
 
Interpellationens innehåll 
 
”Bakgrund,  
 
Tjörns Förvaltnings AB tog den 10 september följande uttalande: 
 
”Mot bakgrund av styrelsen i Tjörns Hamnar ABs (styrelsen) beslut 
2020-05-19 om anställning av VD gör styrelsen i Tjörns Kommunala 
Förvaltnings AB (moderbolaget) följande uttalande 
 
Moderbolaget har vid sammanträde 2020-05-28 beslutat att uppmana styrelsen i 
dotterbolaget att upphäva det aktuella beslutet. Vid tillfället noterades flertalet 
felaktigheter i styrelsens hantering av rekryteringen; mot såväl moderbolag, 
kommunkoncern, samt den rekryterade i fråga. Granskningsrapporten som styrelsen 
beställde från advokatbyrå påtalar att beslutet inte strider mot styrande dokument. 
Rapporten belyser dock bara den juridiska aspekten, något som moderbolaget endast 
framhävt som sekundärt i aktuella frågan. 
 
Utöver ovanstående noterar moderbolaget även att delar av styrelsen offentligt 
kritiserat moderbolagets ledning för dess hantering av frågan. Ett sådant agerande 
medför negativa påföljder för hela den kommunala koncernen.  
 
En annan viktig aspekt som styrelsen medvetet har bortsett från är gentemot den 
rekryterade verkställande direktören. Moderbolaget gör ingen värdering avseende 
verkställande direktörens kompetens eller lämplighet. För samtliga anställda, oavsett 
befattning, ska det dock finnas en trygghet i att rekryteringen har genomförts på ett 
korrekt sätt. Styrelsen har i detta fall valt att helt frångå gängse rekryteringsprocess 
för att uppnå ens eget intresse. Styrelsens agerande är direkt skadligt mot den 
rekryterades möjligheter att genomföra de uppgifter som ankommer på en 
verkställande direktör. Det råder även vid dags datum ovisshet kring bolagets 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2020-10-15  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

framtida roll och existens i organisationen, ett faktum som styrelsen väl känner till 
och är ännu en anledning till varför styrelsens beslut anses vara felaktigt och direkt 
oansvarigt gentemot koncernen som helhet.” 
 
Min fråga blir då med beskriven bakgrund följande: 
 
1. Tycker du likadant, som kommunstyrelsens ordförande, att Tjörns Hamnars 

styrelse agerat ”direkt oansvarigt gentemot koncernen som helhet”?” 
 
 
Beslutsunderlag 
Interpellation den 1 oktober 2020. 
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2020-12-03 

Svar på interpellation från Benny Halldin (S) om förskola i Skärhamn 

1. Eftersom kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ så 
kan naturligtvis ingen annan politisk instans under normala omständigheter 
upphäva dess beslut. 

2. Ingen politisk instans mig veterligen. 
 
Martin Johansen 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Kommunfullmäktige 2020-11-12 

 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Martin Johansen (L). 
 

Bakgrund,  
 
Den 13 juni 2019 beslöt kommunfullmäktige att; 
 
”Bevilja starttillstånd för ny förskola i Skärhamn enligt barn- och utbildningsnämndens 
begäran.”  
 
Den 11 juni 2020 besvarade ordförande i Tjörns Bostads AB, Magne Hallberg en 
interpellation att ”Projekteringen av förskolan är stoppad i väntan på skolutredningen.” 
 
Frågan om vem eller vilken politisk instans som på detta sätt har satts sig över 
kommunfullmäktiges beslut förblev obesvarad under kommunfullmäktiges möte. 
 
Trots att det gått nästan ett halvår sedan interpellationen diskuterades har inget nytt 
beslut fattats i kommunfullmäktige. 
 
Under Tjörns kommunala förvaltnings AB möte den 29 oktober 2020 gavs besked att 
arbetet fortsatt är stoppat, inte av någon tjänsteman utan av en politisk nivå. 
 
 
Mina frågor blir då med beskriven bakgrund följande: 
 

1. Vem eller vilken politisk instans inom kommunen tycker du kan 
sätta sig över kommunfullmäktiges beslut? 

2. Vem eller vilken politisk instans har stoppat projekteringen av 
förskolan i Skärhamn? 

 
  
Benny Halldin (S)
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-11-26 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§208 

Anmälan av interpellation från Benny Halldin (S) ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om 
förskola i Skärhamn 

2020/313 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 
 
Sammanfattning 
Benny Halldin (S) har lämnat in en interpellation ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om förskola i 
Skärhamn. 

Interpellationens innehåll 

”Bakgrund,  

Den 13 juni 2019 beslöt kommunfullmäktige att; 

”Bevilja starttillstånd för ny förskola i Skärhamn enligt barn- och 
utbildningsnämndens begäran.”  

Den 11 juni 2020 besvarade ordförande i Tjörns Bostads AB, Magne 
Hallberg en interpellation att ”Projekteringen av förskolan är stoppad i 
väntan på skolutredningen.” 

Frågan om vem eller vilken politisk instans som på detta sätt har satts 
sig över kommunfullmäktiges beslut förblev obesvarad under 
kommunfullmäktiges möte. 

Trots att det gått nästan ett halvår sedan interpellationen diskuterades 
har inget nytt beslut fattats i kommunfullmäktige. 

Under Tjörns kommunala förvaltnings AB möte den 29 oktober 2020 
gavs besked att arbetet fortsatt är stoppat, inte av någon tjänsteman 
utan av en politisk nivå. 

Mina frågor blir då med beskriven bakgrund följande: 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-11-26 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

1. Vem eller vilken politisk instans inom kommunen tycker du kan 
sätta sig över kommunfullmäktiges beslut? 

2. Vem eller vilken politisk instans har stoppat projekteringen av 
förskolan i Skärhamn?” 

Beslutsunderlag 
Interpellation den 2 november 2020. 
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2020-12-04 

Benny Halldin har ställt två frågor och här kommer svaret på dem. 

För mig finns ingen politisk församling i kommunen som har mandat att 
upphäva eller obstruera mot kommunfullmäktiges beslut. För fortsatt 
diskussion i detta ämne behövs ett klarläggande från Benny Halldin om hur han 
ser på samma fråga. Motfrågan aktualiseras av det faktum att 
socialdemokraternas representanter i Barn och utbildningsnämnden vid de två 
senaste detaljbudgetbeslutstillfällena inte accepterat kommunfullmäktiges 
budgetram för BoU-nämnden. 

Jag känner inte till att någon politisk instans stoppat projekteringen av 
tillkommande lokaler för förskolan i Skärhamn. Det står inte att finna några 
protokollförda beslut i tillgängliga protokoll på kommunens hemsida. 

Gunnemar Olsson. 

Ordförande Barn och utbildningsnämnden. 
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Kommunfullmäktige 2020-11-12 

 
Interpellation till Barn- och utbildningsnämndens 
ordförande Gunnemar Olsson (L). 
 

Bakgrund,  
 
Den 13 juni 2019 beslöt kommunfullmäktige att; 
 
”Bevilja starttillstånd för ny förskola i Skärhamn enligt barn- och utbildningsnämndens 
begäran.”  
 
Den 11 juni 2020 besvarade ordförande i Tjörns Bostads AB, Magne Hallberg en 
interpellation att ”Projekteringen av förskolan är stoppad i väntan på skolutredningen.” 
 
Frågan om vem eller vilken politisk instans som på detta sätt har satts sig över 
kommunfullmäktiges beslut förblev obesvarad under kommunfullmäktiges möte. 
 
Trots att det gått nästan ett halvår sedan interpellationen diskuterades har inget nytt 
beslut fattats i kommunfullmäktige. 
 
Under Tjörns kommunala förvaltnings AB möte den 29 oktober 2020 gavs besked att 
arbetet fortsatt är stoppat, inte av någon tjänsteman utan av en politisk nivå. 
 
 
Mina frågor blir då med beskriven bakgrund följande: 
 

1. Vem eller vilken politisk instans inom kommunen tycker du kan 
sätta sig över kommunfullmäktiges beslut? 

2. Vem eller vilken politisk instans har stoppat projekteringen av 
förskolan i Skärhamn? 

 
  
Benny Halldin (S)
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-11-26 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§206 

Anmälan av interpellation från Benny Halldin (S) ställd till 
barn- och utbildningsnämndens ordförande Gunnemar 
Olsson (L) om förskola i Skärhamn 

2020/311 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 
 
Sammanfattning 
Benny Halldin (S) har lämnat in en interpellation ställd till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande Gunnemar Olsson (L) om förskola i 
Skärhamn. 

Interpellationens innehåll 

”Bakgrund,  

Den 13 juni 2019 beslöt kommunfullmäktige att; 

”Bevilja starttillstånd för ny förskola i Skärhamn enligt barn- och 
utbildningsnämndens begäran.”  

Den 11 juni 2020 besvarade ordförande i Tjörns Bostads AB, Magne 
Hallberg en interpellation att ”Projekteringen av förskolan är stoppad i 
väntan på skolutredningen.” 

Frågan om vem eller vilken politisk instans som på detta sätt har satts 
sig över kommunfullmäktiges beslut förblev obesvarad under 
kommunfullmäktiges möte. 

Trots att det gått nästan ett halvår sedan interpellationen diskuterades 
har inget nytt beslut fattats i kommunfullmäktige. 

Under Tjörns kommunala förvaltnings AB möte den 29 oktober 2020 
gavs besked att arbetet fortsatt är stoppat, inte av någon tjänsteman 
utan av en politisk nivå. 

Mina frågor blir då med beskriven bakgrund följande: 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-11-26 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

1. Vem eller vilken politisk instans inom kommunen tycker du kan 
sätta sig över kommunfullmäktiges beslut? 

2. Vem eller vilken politisk instans har stoppat projekteringen av 
förskolan i Skärhamn?” 

Beslutsunderlag 
Interpellation den 2 november 2020. 
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2020-12-06 

Svar på interpellation från Benny Halldin (S) om förskola i Skärhamn 

1. Eftersom kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ så 
kan ingen annan politisk instans upphäva dess beslut. 
2. Jag känner inte till att någon annan Politisk instans har stoppat 
projekteringen. 
 
Magne Hallberg 
Styrelseordförande Tjörns Bostads AB 
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Kommunfullmäktige 2020-11-12 

 
Interpellation till ordförande i Tjörns Bostads AB, 
Magne Hallberg (KD). 
 

Bakgrund,  
 
Den 13 juni 2019 beslöt kommunfullmäktige att; 
 
”Bevilja starttillstånd för ny förskola i Skärhamn enligt barn- och utbildningsnämndens 
begäran.”  
 
Den 11 juni 2020 besvarade du en interpellation att ”Projekteringen av förskolan är 
stoppad i väntan på skolutredningen.” 
 
Frågan om vem eller vilken politisk instans som på detta sätt har satts sig över 
kommunfullmäktiges beslut förblev obesvarad under kommunfullmäktiges möte. 
 
Trots att det gått nästan ett halvår sedan interpellationen diskuterades har inget nytt 
beslut fattats i kommunfullmäktige. 
 
Under Tjörns kommunala förvaltnings AB möte den 29 oktober gavs besked att arbetet 
fortsatt är stoppat, inte av någon tjänsteman utan av en politisk nivå. 
 
 
Mina frågor blir då med beskriven bakgrund följande: 
 

1. Vem eller vilken politisk instans inom kommunen tycker du kan 
sätta sig över kommunfullmäktiges beslut? 

2. Vem eller vilken politisk instans har stoppat projekteringen av 
förskolan i Skärhamn? 

 
  
Benny Halldin (S)
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-11-26 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§207 

Anmälan av interpellation från Benny Halldin (S) ställd till 
Tjörns Bostads ABs styrelseordförande Magne Hallberg 
(KD) om förskola i Skärhamn 

2020/312 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 
 
Sammanfattning 
Benny Halldin (S) har lämnat in en interpellation ställd till Tjörns 
Bostads ABs styrelseordförande Magne Hallberg (KD) om förskola i 
Skärhamn. 

Interpellationens innehåll 

”Bakgrund,  

Den 13 juni 2019 beslöt kommunfullmäktige att; 

”Bevilja starttillstånd för ny förskola i Skärhamn enligt barn- och 
utbildningsnämndens begäran.”  

Den 11 juni 2020 besvarade du en interpellation att ”Projekteringen av 
förskolan är stoppad i väntan på skolutredningen.” 

Frågan om vem eller vilken politisk instans som på detta sätt har satts 
sig över kommunfullmäktiges beslut förblev obesvarad under 
kommunfullmäktiges möte. 

Trots att det gått nästan ett halvår sedan interpellationen diskuterades 
har inget nytt beslut fattats i kommunfullmäktige. 

Under Tjörns kommunala förvaltnings AB möte den 29 oktober gavs 
besked att arbetet fortsatt är stoppat, inte av någon tjänsteman utan av 
en politisk nivå. 

Mina frågor blir då med beskriven bakgrund följande: 

1. Vem eller vilken politisk instans inom kommunen tycker du kan 
sätta sig över kommunfullmäktiges beslut? 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-11-26 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2. Vem eller vilken politisk instans har stoppat projekteringen av 
förskolan i Skärhamn?” 

Beslutsunderlag 
Interpellation den 2 november 2020. 
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Svar Interpellation från Alma Sibiran till 
kommunfullmäktige 12 november. 

 
Hur stor är användningen av timvikarier i kommunens samtliga 
verksamheter? 
 
Svar: Jag kan endast svara för socialnämndens område och där 
uppgår timvikarierna till 50 årsarbetare under perioden januari-
september 2020. 
 
Hur stor är den ekonomiska besparingen på användningen av 
timvikarier? 
 
Svar: Det är svart att räkna ut exakt den ekonomiska besparingen i 
kronor men användning av vikarier kan ge en ekonomisk besparing 
om vikarierna har lägre timlön än ordinarie personal samt om man 
vid något tillfälle minskar timmarna. 
Socialförvaltningen har en administrativ kostnad för att hantera 
vikarier. Att verka för en stabil personalkontinutet är viktigt, dels för 
våra vårdtagare och för våra anställda. 
Socialnämnden har gett äldreomsorgen i uppdrag att målstyra mot 
personalkontinutet och självklart kommer ”heltidsresan” markant 
reducera behovet av vikarier. 
 
Hur ser ansvariga politiker/tjänstepersoner på följder av 
användningen? 
 
Svar: Politiker och tjänstepersoner är helt överens om att det finns en 
risk med att använda många vikarier, dels för kvalitén, upplevd 
trygghet för våra vårdtagare. Man har som vikarie helt förståeligt inte 
samma inblick i verksamheten. Detta kan gälla t.ex. 
genomförandeplaner och vara vårdtagares enskilda behov. 
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En välplanerad grundbemanning gynnas både de anställda och 
vårdtagarna och deras anhöriga av. 
Återigen bör betonas att socialnämnden (både majoritet och 
opposition) tagit stort ansvar för minska timvikarier och höja 
grundbemanningen genom heltidsresan. 
 
Att vara timvikarie innebär en stor otrygghet och stora svårigheter 
att själv planera sitt liv och sin tid. Finns det någon plan för att 
komma ifrån denna utnyttjande form av anställning? 
 
Svar: Återigen Heltidsresan som vi nu inför kommer att innebära att 
antalet vikarier kommer att sjunka framöver. 
Viktigt är även att veta att många av våra timvikarier inte har 
undersköterskeutbildning och kan därför inte få någon 
tillsvidareanställning inom t.ex hemtjänst. 
Socialförvaltningen har och har haft under ett antal år olika  
utbildningsprojekt där man både studerar till undersköterska och 
samtidigt jobbar inom socialförvaltningens område. Detta underlättar 
självklart att fler för möjlighet att studera när man kan kombinera 
med arbete. 
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Interpellation om användningen av timvikarier. 

Vi i Vänsterpartiet är nu angelägna om att få svar på följande frågor 
och kunna ha en konstruktiv debatt mot ökad anställningstrygghet. 

Hur stor är användningen av timvikarier i kommunens samtliga 
verksamheter?  Hur stor är den ekonomiska besparingen på 
användningen av timvikarier? Hur ser ansvariga 
politiker/tjänstepersoner på följder av användningen?  

I media har många varit kritiska då man såg att timvikarier istället för 
anställda var en bidragande orsak till att covid 19 kom in på 
äldreboendena. Skedde detta inom Tjörns kommun och hur ser i så fall 
ansvarig politiker på detta? 

Att vara timvikarie innebär en stor otrygghet och stora svårigheter att 
själv planera sitt liv och sin tid. Finns det någon plan för att komma 
ifrån denna utnyttjande form av anställning? 

För Vänsterpartiet Tjörn 

 

Alma Sibrian
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2020-10-15  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§179 
 
Anmälan av interpellation från Alma Sibrian (V) ställd till 
socialnämndens ordförande Gun Alexandersson Malm (L) om 
användningen av timvikarier 
 
2020/266 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har lämnat in en interpellation ställd till socialnämndens 
ordförande Gun Alexandersson Malm (L) om användningen av timvikarier. 
 
Interpellationens innehåll 
 
”Vi i Vänsterpartiet är nu angelägna om att få svar på följande frågor och kunna ha 
en konstruktiv debatt mot ökad anställningstrygghet. 
 
Hur stor är användningen av timvikarier i kommunens samtliga verksamheter?  Hur 
stor är den ekonomiska besparingen på användningen av timvikarier? Hur ser 
ansvariga politiker/tjänstepersoner på följder av användningen?  
 
I media har många varit kritiska då man såg att timvikarier istället för anställda var 
en bidragande orsak till att covid 19 kom in på äldreboendena. Skedde detta inom 
Tjörns kommun och hur ser i så fall ansvarig politiker på detta? 
 
Att vara timvikarie innebär en stor otrygghet och stora svårigheter att själv planera 
sitt liv och sin tid. Finns det någon plan för att komma ifrån denna utnyttjande form 
av anställning?” 
 
Beslutsunderlag 
Interpellation den 5 oktober 2020. 
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Svar på Robert Bull´s Vänsterpartiet (tidigare S och C) interpellation 
avseende behov av ett lågtröskelboende inom Tjörns kommun 
 
Först vill jag bara bekräfta behovet inom Tjörns kommun gällande ett 
lågtröskelboende. 
Robert Bull, jag och både tidigare och nuvarande ledamöter i 
socialnämnden har länge drivit denna fråga. 
 
Det välfungerade boendet vi hade i kommunen stängdes av 
räddningstjänsten, boendet hade ingen personal men tillsyn 4–5 
gånger per vecka. 
Vi har efter stängningen inte kunnat effektuera ett nytt boende på 
grund av brist på byggnader som passar till denna typ av verksamhet. 
 
Tjörns kommun har varit drivande i kontakt med Orust och 
Stenungssunds kommuner för att om möjligt inrätta denna typ av 
boende tillsammans. Tyvärr stöter vi på en del problem. 
Man befarar överklagande från grannar till tänkt boende. 
Vill inte att ”andra kommuners boende” skall skriva sig i kommunen 
där boendet placeras. 
Man oroas för att boendet ”drar till sig” problem. 
 
Den bemanning som Robert Bull föreslår samt övrig finansiering är 
nästintill att jämföra med ett HVB hem (Hem för vård och boende). 
Det är har vi inte behov av, däremot ett lågtröskelboende. 
 
Socialnämnden har tillsammans med Tjörns Bostads AB i den 
övergripande lokalförsörjningskartläggningen begärt att man tittar på 
möjligheter till loktröskelboende eller att man avsätter visst antal 
lägenheter med samma syfte. 
Uppdraget är bland annat att titta på hur andra kommuner har byggt 
upp sin verksamhet så att skälig levnadsnivå bibehålles. 
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Socialnämnden kommer tillsammans med Tjörns Bostads AB och 
integrationsenheten även inrätta en boende koordinator. Där 
uppgiften bland annat kommer att vara hur man samverkar om 
bostäder för det mest utsatta grupperna generellt. 
Effekten av att inrätta en ny sådan tjänst är att minska ”koncernens” 
kostnad för ersättningsboende samt öka tryggheten i våra 
bostadsområden. 
 
Kan detta inrättas slipper våra socialsekreterare lägga tid på att leta 
boende, som ofta blir dyra, lättare att jobba med målgruppen i syfte 
att minska missbruk och psykisk ohälsa.  
 
Men för att inrätta ett lågtröskelboende krävs ett 
kommunövergripande förhållningsätt även samfinansiering och delat 
ansvar. 
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From:                                 Robert Bull
Sent:                                  Wed, 18 Nov 2020 14:43:47 +0000
To:                                      Johan Nilsson
Subject:                             VB: Lågtröskelboende i kommunen

Ämne: Lågtröskelboende i kommunen 
 
Interpellation till Socialnämndens ordförande Gun Alexandersson-Malm
Behov av ett lågtröskelboende i kommunen:
Denna boendeform behövs för klienter i kommunen som oftast både har psykiatrisk eller/och
missbruksproblematik. Dessa personer har oftast straffat ut sig i den ordinarie bostadskön
hos kommunens egna bostadsbolag, TBAB. De har varit föremål för olika vräkningar på grund
av misskötsel, uteblivna inbetalningar av hyror, skadegörelse skapat otrygghet hos andra 
hyresgäster
kriminell verksamhet med mera. Behoven av någon slags boendeform kvarstår. Oftast kan de 
"sköta" sig
kortare perioder för att sedan accelerera i sitt missbruk beteende eller negativ utåtagerande 
utifrån sin
psykiska ohälsa. Socialtjänsten ansvar i stora drag är att de måste erbjudas tak över huvudet i 
någon form.
Fram till 2013 hade Tjörns kommun ett sådant boende inhyst i den så kallade "Läkarvillan" i 
Kållekärr.
Denna stängdes per omgående av räddningstjänsten med anledning av brandrisken. Boendet 
var då
inte bemannat med personal vilket också var ett krav från räddningstjänsten.
Dessa klienter ingår inom olika enheters ansvarområden. Dels inom vuxenenheten som per 
definition
arbetar med vuxna med ovanstående problematik. Dels arbetar försörjningsstöds enheten med 
samma
målgrupp. Då handlar det om att klienterna kanske just då ej är aktuella inom vuxengruppen 
men att de
ändå kommer till mottaget pga. hemlöshet.
I dagsläget har vi i ca 4–5 personer som behöver denna insats. Dessa 4–5 personer är aktuella 
för
för bistånd till egen försörjning.
Kostnader:
Min bedömning är att man får självfallet titta närmare på, utifrån ett ekonomiskt perspektiv i att
bedriva ett lågtröskelboende i kommunen är följande:
Minst två-tre årsarbetande med utbildning i beroende/psykiatri, gärna någon form av
beteendevetare. Kostnad 1–1,5 miljoner kr/året.
Hyra för boendet. Här är oklart vad som finns i kommunen.
Bil dator, telefoni, kontor ca: 200.000-300.000 kr/år.
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Tillsyn på kvällar och helger av vaktbolag. oklart med kostnaden.
Möblera lägenheterna med möbler och andra husgeråd, oklar kostnad.
Samt andra kostnader som vatten, sophantering, buffert för reparation m.m
Min fråga blir med beskriven bakgrund:
Har Socialnämnden några planer att tillgodose denna grupp med ett boende?
Robert Bull (V)
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-11-26 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§209 

Anmälan av interpellation från Robert Bull (V) fd (C) 
ställd till socialnämndens ordförande Gun 
Alexandersson Malm (L) om lågtröskelboende i 
kommunen 

2020/324 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 
 
Sammanfattning 
Robert Bull (V) fd (C) har lämnat in en interpellation ställd till 
socialnämndens ordförande Gun Alexandersson Malm (L) om 
lågtröskelboende i kommunen. 

Interpellationens innehåll 

”Behov av ett lågtröskelboende i kommunen: 

Denna boendeform behövs för klienter i kommunen som oftast både 
har psykiatrisk eller/och missbruksproblematik. Dessa personer har 
oftast straffat ut sig i den ordinarie bostadskön hos kommunens egna 
bostadsbolag, TBAB. De har varit föremål för olika vräkningar på 
grund av misskötsel, uteblivna inbetalningar av hyror, skadegörelse 
skapat otrygghet hos andra hyresgäster kriminell verksamhet med 
mera. Behoven av någon slags boendeform kvarstår. Oftast kan de 
"sköta" sig kortare perioder för att sedan accelerera i sitt missbruk 
beteende eller negativ utåtagerande utifrån sin psykiska ohälsa. 
Socialtjänsten ansvar i stora drag är att de måste erbjudas tak över 
huvudet i någon form. 

Fram till 2013 hade Tjörns kommun ett sådant boende inhyst i den så 
kallade "Läkarvillan" i Kållekärr. 

Denna stängdes per omgående av räddningstjänsten med anledning av 
brandrisken. Boendet var då inte bemannat med personal vilket också 
var ett krav från räddningstjänsten. 

Dessa klienter ingår inom olika enheters ansvarområden. Dels inom 
vuxenenheten som per definition arbetar med vuxna med ovanstående 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-11-26 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

problematik. Dels arbetar försörjningsstöds enheten med samma 
målgrupp. Då handlar det om att klienterna kanske just då ej är aktuella 
inom vuxengruppen men att de ändå kommer till mottaget pga. 
hemlöshet. 

I dagsläget har vi i ca 4–5 personer som behöver denna insats. Dessa 4–
5 personer är aktuella för bistånd till egen försörjning. 

Kostnader: 

Min bedömning är att man får självfallet titta närmare på, utifrån ett 
ekonomiskt perspektiv i att bedriva ett lågtröskelboende i kommunen 
är följande: 

Minst två-tre årsarbetande med utbildning i beroende/psykiatri, gärna 
någon form av beteendevetare. Kostnad 1–1,5 miljoner kr/året. 

Hyra för boendet. Här är oklart vad som finns i kommunen. 

Bil dator, telefoni, kontor ca: 200.000-300.000 kr/år. 

Tillsyn på kvällar och helger av vaktbolag. oklart med kostnaden. 

Möblera lägenheterna med möbler och andra husgeråd, oklar kostnad. 

Samt andra kostnader som vatten, sophantering, buffert för reparation 
m.m 

Min fråga blir med beskriven bakgrund: 

Har Socialnämnden några planer att tillgodose denna grupp med ett 
boende? 

Beslutsunderlag 
Interpellation den 18 november 2020. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2020-09-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§140 
 
Bordlagt ärende: Svar på motion från Martin Johansson (SD) om 
entreprenörskap och företagande i skolan 
 
2019/375 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet med hänvisning till att det nya 
förslaget till näringslivsstrategi ännu inte behandlats av fullmäktige. 

 
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.  

Yrkande 

Sverigedemokraterna Tjörn föreslår 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 
entreprenörskapen bli ett naturligt inslag i skolan, med vad som krävs med att 
driva ett företag. 

Behandling av motionen 

Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 27 augusti 2020 med 
hänvisning till att det nya förslaget till näringslivsstrategi återremitterades vid 
sammanträdet. I besvarandet av motionen framkommer hänvisningar till strategin, 
varpå ärendet föreslås bordläggas på nytt för att invänta ett fastställande av 
näringslivsstrategin. 

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. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2020-09-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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 
Kommunfullmäktige, § 128 den 27 augusti 2020 
Kommunstyrelsen, § 67 den 5 mars 2020 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 36 den 20 februari 2020 
Barn och utbildningsnämnden 2020-01-30 § 9 
Kommunfullmäktige 2019-11-14 § 274 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-02-07 
Motion den 7 november 2019. 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Med anledning av att förslaget till ny näringslivsstrategi ännu inte behandlats av 
kommunfullmäktige föreslås ärendet bordläggas på nytt. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2020-08-27  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

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

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

Sverigedemokraterna Tjörn föreslår i sin motion kommunfullmäktige att besluta: 

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

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

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

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

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

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

2. I övrigt anse motionen besvarad. 

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

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

Sverigedemokraterna Tjörn föreslår i sin motion kommunfullmäktige att besluta: 

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

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

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

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

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

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

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

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

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

2. I övrigt anse motionen besvarad. 

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

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

Sverigedemokraterna Tjörn föreslår i sin motion kommunfullmäktige att besluta: 

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

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

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

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

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

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

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

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

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

Sverigedemokraterna Tjörn föreslår i sin motion kommunfullmäktige att 
besluta: 

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

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

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

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

 

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

Kommunfullmäktige 2019-11-14 § 274 

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

Sverigedemokraterna Tjörn föreslår i sin motion kommunfullmäktige att 
besluta: 

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

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

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

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

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

 

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

 

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

 

 

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

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

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

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

 
• Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att ordna 

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

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

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

 

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

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

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

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

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

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

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

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

Skolsköterskan erbjuder medicinsk studie- och yrkesvägledning utifrån behov. 

 
Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2019-11-14 § 274 

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

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

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

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

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

Sverigedemokraterna Tjörn föreslår i sin motion kommunfullmäktige att 
besluta: 
 

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

 
• Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att 

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

 
• Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att lära ut och 

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

 

Förvaltningens förslag till remissvar 

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

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

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

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

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

 

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

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

Skolsköterskan erbjuder medicinsk studie- och yrkesvägledning utifrån 
behov. 

 

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

 

Lena Ericsson 
Förvaltningschef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2019-11-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

 
• Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att ordna 

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

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

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

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

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

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

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

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

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-02-20, § 56 

Bilagor 
Motion den 24 januari 2020 

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

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

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

Fullmäktige föreslås besluta att: 

-Att det berörda kommunalrådet skall benämnas Majoritetsråd. 

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

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

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

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

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

 

 

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

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

Till: Kommunfullmäktige, Skärhamn

Motion till fullmäktige

Bakgrund:

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

Det finnes därmed anledning att det berörda kommunalrådet benämnes Majoritetsråd.

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

Fullmäktige föreslås besluta att:

-Att det berörda kommunalrådet skall benämnas Majoritetsråd.

Gert Kjellberg
TJÖRNPARTIET
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2020-09-03  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

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

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

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

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

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-02-20, § 57 

Bilagor 
Motion den 4 februari 2020 

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

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

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

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

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

Fullmäktige föreslås besluta följande: 

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

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

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

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

 

 

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

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

Motion: 
 

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

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

 

   Gert Kjellberg ledamot för Tjörnpartiet i fullmäktig 

                    TJÖRNPARTIET  

89



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2020-10-01  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§194 
 
Svar på motion från Socialdemokraternas ledamöter angående 
instiftande av pris för ”En hållbar kommun” 
 
2018/427 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
1. Bifalla motionen och instifta pris för ”En hållbar kommun”. 
2. Priset ska inte bestå av pengar. 
3. Uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram regelverk för priset. 

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att ett 
eventuellt beslut om att införa ett hållbarhetspris kan få positiva effekter för barn på 
lång sikt till följd av att lokala företag och föreningar arbetar för hållbarhet ur ett 
socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. 
 
Sammanfattning 
Socialdemokraterna har till kommunfullmäktige den 25 oktober 2018 inkommit 
med en motion angående instiftan av pris för ”En hållbar kommun”. Motionen 
hanterades vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-22 då den återremitterades 
för att närmare utreda formerna för ett hållbarhetspris. Med hänvisning till yttrande 
från förvaltningen föreslås att motionen avslås. 
 
Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2018-11-01 
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-05-22 § 169 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-22 § 145 (återremiss) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 162 den 17 september 2020 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-10 
Motion från Socialdemokraterna angående anstiftan av pris för ”En hållbar 
kommun” 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (-) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§162 
 
Återremitterat ärende: Svar på motion från Socialdemokraternas 
ledamöter angående instiftande av pris för ”En hållbar kommun” 
 
2018/427 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 
1. Bifalla motionen och instifta pris för ”En hållbar kommun”. 
2. Priset ska inte bestå av pengar. 
3. Uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram regelverk för priset. 

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att ett 
eventuellt beslut om att införa ett hållbarhetspris kan få positiva effekter för barn på 
lång sikt till följd av att lokala företag och föreningar arbetar för hållbarhet ur ett 
socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. 
 
Sammanfattning 
Socialdemokraterna har till kommunfullmäktige den 25 oktober 2018 inkommit 
med en motion angående instiftan av pris för ”En hållbar kommun”. Motionen 
hanterades vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-22 då den återremitterades 
för att närmare utreda formerna för ett hållbarhetspris. Med hänvisning till yttrande 
från förvaltningen föreslås att motionen avslås. 
 
Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2018-11-01 
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-05-22 § 169 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-22 § 145 (återremiss) 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-10 
Motion från Socialdemokraterna angående anstiftan av pris för ”En hållbar 
kommun” 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att 1) motionen ska bifallas, 2) Priset ska inte bestå av 
pengar och 3) Uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram regelverk för priset.
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Svar ang motion från Socialdemokraterna 
angående instiftande av pris för "En hållbar 
kommun" 

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

Sammanfattning 
Socialdemokraterna har till kommunfullmäktige den 25 oktober 2018 
inkommit med en motion angående instiftan av pris för ”En hållbar 
kommun”. Motionen hanterades vid kommunstyrelsens arbetsutskott 
2019-08-22 då den återremitterades för att närmare utreda formerna för 
ett hållbarhetspris.  

Med hänvisning till yttrande från förvaltningen föreslås att motionen 
avslås. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2018-11-01 
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-05-22 § 169 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-22 § 145 

Bilagor 
Motion från Socialdemokraterna angående anstiftan av pris för ”En 
hållbar kommun” 

Beslut från samhällsbyggnadsnämnden angående remiss på motion 

Beslut från kommunstyrelsen angående återremiss 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Ärendet  
Socialdemokraterna har till kommunfullmäktige den 25 oktober 2018 
inkommit med en motion: Angående anstiftan av pris för ”En hållbar 
kommun”. Socialdemokraterna skriver i motionen att det är viktigt att 
kunna lämna en värld i balans till våra barn och barnbarn. Att miljö- och 
klimatförändringar pågår och att människan drabbas hårt av dessa 
förändringar. Därmed är det viktigt att hitta nya hållbara lösningar för att 
minska utsläppen. Framsynta människors idéer, visioner och kunskap 
måste tas tillvara. Tjörn har sedan flera år uppmärksammat goda företag, 
föreningar i olika sammanhang men inte uppmärksammat dem när de 
arbetar hållbart. Kraven blir större på att företag ska kunna redovisa sitt 
hållbarhetsarbete. Socialdemokraterna yrkar:  

 Att Tjörns kommun tar initiativ för att instifta ett pris till den 
person eller det företag som på ett innovativt sätt bäst beskriver 
sitt arbete eller i gärning för ett Hållbart Tjörn, ekologiskt, socialt, 
ekonomiskt en gång per år. 

 Att en jury bestående av en eller fler kommunal tjänstepersoner 
(miljöchef, kan även vara socialchef eller ekonomichef) en 
representant från Tjörns Naturskyddsförening samt en person 
utsedd av näringslivet får uppdraget att nominera pristagare.  

 Att pristagaren uppmärksammas på det kommunfullmäktigemöte 
då årsredovisningen presenteras.  

 Att priset, förslagsvis 25000 kr finansieras ur budget för 
sponsring av kommunen.  

Yttrande från kommunstyrelsens förvaltning 
Motionen skickades på remiss till samhällsbyggnadsnämnden som 
hanterade den på möte 2019-05-07. Samhällsbyggnadsnämnden ställde 
sig positiv till att instifta ett pris enligt de förslag som fanns med i 
motionen men menade att även föreningar skulle kunna nomineras. 
Samhällsbyggnadsnämnden förde också fram att resurser måste avsättas 
(pengar och arbetstid) om priset ska instiftas. 

I detaljbudgeten för kommunstyrelsen 2018 (beslutad 2017-11-30) fanns 
det med ett prioriterat mål angående hållbarhetspris.  

Målformuleringen var: 
”För att stimulera hållbarhetsarbetet i kommunen vill vi undersöka 
möjligheterna att instifta ett externt riktat miljöpris. Beslutsunderlag ska 
tas fram angående möjligheterna och formerna för ett sådant pris” 

Sektor samhällsbyggnad (som under 2018 var en del av 
Kommunstyrelsen) tilldelades ansvaret för att arbeta med målet. Målet 
uppfylldes dock inte under året och sektor samhällsbyggnad skrev i sin 
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helårsrapport att de skulle arbeta vidare med frågan 2019 om politiken 
ville prioritera det. Detaljbudgeten för samhällsbyggnadsnämnden för 
2019 innehöll dock inte något prioriterat mål för att arbeta vidare med 
instiftan av ett hållbarhetspris.  

När motionen togs upp 2019-06-11 på kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutades att ärendet skulle skickas på återremiss till 
kommunstyrelseförvaltningen för att närmare utreda formerna för ett 
hållbarhetspris. Ett sätt att göra detta är att titta på vad andra kommuner 
gör kopplat till frågan. Detta har nu gjorts – se redogörelse nedan.  

Många kommuner i Sverige har någon form av hållbarhetspris eller 
miljöpris. Priset kan i de flesta fall tilldelas såväl enskilda personer som 
företag, organisationer och föreningar. Nomineringen görs via formulär 
på kommunernas webbplatser och vem som helst kan göra en 
nominering. Priserna tar avstamp i antingen kommunens lokalt antagna 
miljömål eller i målen i Agenda 2030. De detaljerade kriterierna som 
behöver uppfyllas ser lite olika ut men de flesta kommuner vill via priset 
främja aktiva insatser som görs för att skapa hållbarhet socialt, ekologiskt 
och/eller ekonomiskt. Originalitet, nytänkande, engagemang och goda 
exempel prioriteras. Prissummorna varierar mellan 10 000-20 000 kronor 
och priset utdelas i de flesta fall ut en gång per år. Det varierar mellan 
kommunerna vem som ansvarar för att utse pristagarna men i de flesta 
fall görs det av kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen eller 
nämnd kopplad till miljö/samhällsbyggnad/hållbarhet. 

Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i samhällsbyggnadsnämndens 
remissvar att ett hållbarhetspris ligger i linje med miljökvalitetsmålen och 
de globala hållbarbetsmålen och att det kan ge positiva effekter för den 
lokala miljön ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Det är 
dock viktigt att resurser avsätts för arbetet och att ansvar för priset 
tydliggörs. 

Kommunens eget hållbarhetsarbete kopplat till Agenda 2030 ligger i sin 
linda och kartläggning pågår just nu för att tydliggöra hur långt arbetet 
kommit och hur det bör struktureras framåt. Att i detta läge lägga pengar 
och resurser på att utse ett externt pris för hållbarhetsarbete känns då inte 
som rätt prioritering av vare sig ekonomiska eller personella resurser. 

Det är därför kommunstyrelsens förvaltning uppfattning att motionen bör 
avslås.  

Barnperspektivet 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram 
till att ett eventuellt beslut om att införa ett hållbarhetspris kan få positiva 
effekter för barn på lång sikt till följd av att lokala företag och föreningar 
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arbetar för hållbarhet ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt 
perspektiv. 

Konsekvens 
De direkta konsekvenserna av att instifta ett pris enligt 
socialdemokraternas förslag är att priset innebär att resurser behöver 
avsättas (prispengar, materialkostnader, kommunikationskostnader, 
arbetstid etc). Det är även viktigt att tydliggöra syfte och mål för priset 
och att tydligt ansvar tilldelas en verksamhet/funktion att arbeta med 
priset. Tydliga riktlinjer och processer för arbetet med priset behöver 
skapas. 

De långsiktiga konsekvenserna är att instiftan av ett hållbarhetspris kan 
ge positiva effekter för den lokala miljön ur framför allt ett socialt och ett 
ekologiskt perspektiv. 

 

 

Ann-Britt Svedberg 
Kommunchef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-22  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§145 
 
Svar på motion från Socialdemokraternas ledamöter angående 
instiftande av pris för ”En hållbar kommun” 
 
2018/427 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att närmare 
utreda formerna för ett hållbarshetspris. 

 
Barnkonventionen 
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet kan få positiva effekter för barn till följd av att lokala företag arbetar för 
hållbarhet ur ett social, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. 

 
Sammanfattning 
Socialdemokraternas ledamöter har lämnat in en motion angående instiftande av 
pris för ”En hållbar kommun”. 

Motionens innehåll 

”Bakgrund: 

Det blåser ”nya vindar” i världen… 

En ”vind” är när ledande nationer ifrågasätter om människan kan påverka våra 
livsbetingelser. Kunskap och ny forskning blir allt viktigare om vi med gott (rent) 
samvete ska kunna lämna tillbaka det vi lånat av våra barn och barnbarn, en värld i 
balans. 

Följderna av miljö- och klimatförändringarna går att se redan i dag. Den tydligaste 
förändringen är att den globala temperaturen höjs. Det leder till att glaciärer smälter, 
havsnivåer stiger, väderförhållanden blir mer extrema och att naturkatastrofer oftare 
uppstår och att dom blir svårare att hantera. Människan drabbas hårt av miljö- och 
klimatförändringarna, speciellt dom som lever i fattigdom och som är beroende av 
lokala resurser. 

Miljöförstöring är också ett stort problem i fattiga delar av världen där företag ofta 
utnyttjar resurser utan att tänka långsiktigt på miljön och människorna som bor där. 
För att värna om miljön och motverka klimatförändringarna behövs internationellt 
samarbete och gemensamma mål för att minska utsläppen. Det är också viktigt att 
hitta nya energilösningar och att stora företag är villiga att tänka hållbart. 

Vi hade kanske varit än mer illa ute om det inte varit för framsynta människors 
idéer, visioner och kunskap om att en annan värld är möjlig. Det är inte bara 
förunnat universitetsstäder eller ”andra” någon annanstans att ha goda idéer, det 
finns där det finns mänskliga goda tankar. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-22  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tjörn har sedan flera år uppmärksammat goda företag med att utse årets företag, vi 
har även priser för att uppmärksamma goda idrottsresultat, ja tom så 
uppmärksammar vi goda förebilder inom föreningslivet. Det är bra, det ger ”lust” 
för andra att nå dit också. 

I vår kommun finns en otrolig företagskreativitet, en nyfikenhet på framtid. Vi har 
många både företag och människor med goda idéer om hur man kan jobba för en 
hållbar kommun, värld. Tyvärr så ser man inte dessa uppmärksammas så som ovan. 

Sveriges riksdag har tagit ett steg till när man i oktober 2016 antog en ny lag om 
hållbarhetsredovisning för större företag. Den ska bl.a. innehålla frågor om hur man 
hanterar miljö, sociala förhållanden, arbetsrätt, anti-korruption och mänskliga 
rättigheter. Lagen kan ses som ett första steg i att redovisningen på sikt kommer att 
beröra även mindre företag och organisationer, både privata och gemensamma.  

Mot bakgrund av vad som ovan anförts yrkar vi: 

 Att Tjörns kommun tar initiativ för att instifta ett pris till den person eller det 
företag som på ett innovativt sätt bäst beskriver sitt arbete eller i gärning för ett 
Hållbart Tjörn, ekologiskt, socialt, ekonomiskt en gång per år. 

 Att en jury bestående av en eller fler kommunal tjänsteman (miljöchef, kan även 
vara socialchef eller ekonomichef) en representant från Tjörns 
Naturskyddsförening samt en person utsedd av näringslivet får uppdraget att 
nominera pristagare.  

 Att pristagaren uppmärksammas på det kommunfullmäktigemöte då 
årsredovisningen presenteras.  

 Att priset, förslagsvis 25000 kr finansieras ur budget för sponsring av 
kommunen.” 

 
Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden, § 169 den 22 maj 2019, 
Kommunfullmäktige, § 153 den 1 november 2018. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande den 11 juni 2019, 
Tjänsteutlåtande den 7 maj 2019, 
Motion den 18 oktober 2018. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magne Hallberg (KD) föreslår att arbetsutskottet ska återremittera ärendet för att 
närmare utreda formerna för ett hållbarshetspris. 
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Svar ang motion från Socialdemokraterna 
angående anstiftan av pris för "En hållbar 
kommun" 

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

1. Bifalla motionens första yrkande; Att Tjörns kommun tar initiativ för 
att instifta ett pris till den person eller det företag som på ett 
innovativt sätt bäst beskriver sitt arbete eller i gärning för ett Hållbart 
Tjörn, ekologiskt, socialt, ekonomiskt en gång per år. 

 
2. Uppdra kommunstyrelsen att inför kommande arbete med 

detaljbudget närmare utreda formerna för ett pris i hållbar utveckling. 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna har till kommunfullmäktige den 25 oktober 2018 
inkommit med en motion angående anstiftan av pris för ”En hållbar 
kommun”. Med hänvisning till yttrande från kommunstyrelsen samt 
remissvar från samhällsbyggnadsnämnden anses motionen besvarad. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2018-11-01 
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-05-22 § 169 

Bilagor 
Motion från Socialdemokraterna angående anstiftan av pris för ”En 
hållbar kommun” 

Beslut från samhällsbyggnadsnämnden ang remiss på motion 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Ärendet  
Socialdemokraterna har till kommunfullmäktige den 25 oktober 2018 
inkommit med en motion: Angående anstiftan av pris för ”En hållbar 
kommun”. Socialdemokraterna skriver i motionen att det är viktigt att 
kunna lämna en värld i balans till våra barn och barnbarn. Att miljö- och 
klimatförändringar pågår och att människan drabbas hårt av dessa 
förändringar. Därmed är det viktigt att hitta nya hållbara lösningar för att 
minska utsläppen. Framsynta människors idéer, visioner och kunskap 
måste tas tillvara. Tjörn har sedan flera år uppmärksammat goda företag, 
föreningar i olika sammanhang men inte uppmärksammat dem när de 
arbetar hållbart. Kraven blir större på att företag ska kunna redovisa sitt 
hållbarhetsarbete. Socialdemokraterna yrkar att:  

 Att Tjörns kommun tar initiativ för att instifta ett pris till den 
person eller det företag som på ett innovativt sätt bäst beskriver 
sitt arbete eller i gärning för ett Hållbart Tjörn, ekologiskt, socialt, 
ekonomiskt en gång per år. 

 Att en jury bestående av en eller fler kommunal tjänsteman 
(miljöchef, kan även vara socialchef eller ekonomichef) en 
representant från Tjörns Naturskyddsförening samt en person 
utsedd av näringslivet får uppdraget att nominera pristagare.  

 Att pristagaren uppmärksammas på det kommunfullmäktigemöte 
då årsredovisningen presenteras.  

 Att priset, förslagsvis 25000 kr finansieras ur budget för 
sponsring av kommunen.  

Yttrande från kommunstyrelsen 
I detaljbudgeten för kommunstyrelsen 2018 (beslutad 2017-11-30) fanns 
det med ett prioriterat mål ang hållbarhetspris. Målformuleringen var: 
”För att stimulera hållbarhetsarbetet i kommunen vill vi undersöka 
möjligheterna att instifta ett externt riktat miljöpris. Beslutsunderlag ska 
tas fram angående möjligheterna och formerna för ett sådant pris” 

Enligt Tjörns kommuns styrmodell ska prioriterade mål uppfyllas under 
det år som detaljbudgeten avser. Sektor samhällsbyggnad (som under 
2018 var en del av Kommunstyrelsen) tilldelades ansvaret för att arbeta 
med målet. 

I helårsrapporten för Kommunstyrelsen 2018 rapporterades målet ang 
hållbarhetspris som ”Ej uppfyllt” med kommentaren 
”Arbetet med att instifta ett externt riktat miljöpris har inte kunnat 
prioriteras under 2018 då andra utredningsarbeten fått prioriteras. 
Förvaltningen kommer att jobba vidare med frågan 2019 om 
samhällsbyggnadsnämnden vill prioritera detta.” 
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Detaljbudgeten för samhällsbyggnadsnämnden för 2019 innehåller inte 
något prioriterat mål för att arbeta vidare med instiftan av ett 
hållbarhetspris.  

Kommunstyrelsen instämmer i samhällsbyggnadsnämndens remissvar att 
ett hållbarhetspris ligger i linje med miljökvalitetsmålen och de globala 
hållbarbetsmålen och att det kan ge positiva effekter för den lokala 
miljön ur ett socialt och ekologiskt perspektiv. Det är dock viktigt att 
resurser avsätts för arbetet och att ansvar för priset tydliggörs. 

För att aktualisera det tidigare budgetmålet föreslår förvaltningen att 
motionens första yrkande bifalls. Formerna samt resurser för ett 
hållbarhetspris behöver dock fastställas, något som kan beaktas inför det 
kommande arbetet med detaljbudget 2020. 

Barnperspektivet 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram 
till att beslutet kan få positiva effekter för barn till följd av att lokala 
företag arbetar för hållbarhet ur ett social, ekonomiskt och ekologiskt 
perspektiv. 

Konsekvens 
De direkta konsekvenserna av att instifta ett pris enligt 
socialdemokraternas förslag är att priset innebär att resurser behöver 
avsättas (prispengar, materialkostnader, kommunikationskostnader, 
arbetstid etc). Det är även viktigt att tydliggöra syfte och mål för priset 
och att tydligt ansvar tilldelas en verksamhet/funktion att arbeta med 
priset. Tydliga riktlinjer och processer för arbetet med priset ska skapas.  

De långsiktiga konsekvenserna kan ge positiva effekter för den lokala 
miljön ur framför allt ett socialt och ett ekologiskt perspektiv. 

 

 

Ann-Britt Svedberg 
Kommunchef 
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Svar på remiss avseende motion från 
Socialdemokraternas ledamöter angående 
anstiftan av pris för ”En hållbar kommun” 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget. 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna har till kommunfullmäktige den 25 oktober 2018 
inkommit med en motion: Angående anstiftan av pris för ”En hållbar 
kommun”.  

Yttrande 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt på att instifta ett 
hållbarhetspris enligt de förslagen som finns med i motionen. Det är en 
fördel att priset riktar sig brett genom att det ska vara hållbart på ett 
ekologiskt, socialt och ekonomiskt sätt.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att även föreningar bör kunna bli 
nominerade.  

Vidare är förslaget i motionen i linje med miljökvalitetsmålen och de 
globala hållbarhetsmålen.  
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Ärendet  
Socialdemokraterna har till kommunfullmäktige den 25 oktober 2018 
inkommit med en motion: Angående anstiftan av pris för ”En hållbar 
kommun”. Socialdemokraterna skriver i motionen att det är viktigt att 
kunna lämna en värld i balans till våra barn och barnbarn. Att miljö- och 
klimatförändringar pågår och att människan drabbas hårt av dessa 
förändringar. Därmed är det viktigt att hitta nya hållbara lösningar för att 
minska utsläppen. Framsynta människors idéer, visioner och kunskap 
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måste tas tillvara. Tjörn har sedan flera år uppmärksammat goda företag, 
föreningar i olika sammanhang men inte uppmärksammat dem när de 
arbetar hållbart. Kraven blir större på att företag ska kunna redovisa sitt 
hållbarhetsarbete. Socialdemokraterna yrkar att:  

 Att Tjörns kommun tar initiativ för att instifta ett pris till den 
person eller det företag som på ett innovativt sätt bäst beskriver 
sitt arbete eller i gärning för ett Hållbart Tjörn, ekologiskt, socialt, 
ekonomiskt en gång per år. 

 Att en jury bestående av en eller fler kommunal tjänsteman 
(miljöchef, kan även vara socialchef eller ekonomichef) en 
representant från Tjörns Naturskyddsförening samt en person 
utsedd av näringslivet får uppdraget att nominera pristagare.  

 Att pristagaren uppmärksammas på det kommunfullmäktigemöte 
då årsredovisningen presenteras.  

 Att priset, förslagsvis 25000 kr finansieras ur budget för 
sponsring av kommunen.  

Barnperspektivet 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram 
till att beslutet kan få positiva effekter för barn till följd av att lokala 
företag arbetar för hållbarhet ur ett social, ekonomiskt och ekologiskt 
perspektiv. 

Konsekvens 
De direkta konsekvenserna av att instifta ett pris enligt 
socialdemokraternas förslag är att priset innebär att resurser behöver 
avsättas i rena pengar, arbetstid för personal och materialkostnad osv. De 
långsiktiga konsekvenserna kan ge mycket positiva effekter för den 
lokala miljön ur framför allt ett socialt och ett ekologiskt perspektiv. 

 

Marie-Louise Bergqvist 
Förvaltningschef
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-05-22  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§169 
 
Remiss avseende motion från Socialdemokraternas ledamöter 
angående anstiftan av pris för ”En hållbar kommun” 
 
2019/91 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget. 

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet kan få positiva effekter för barn till följd av att lokala företag arbetar för 
hållbarhet ur ett social, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna har till kommunfullmäktige den 25 oktober 2018 inkommit 
med en motion: Angående anstiftan av pris för ”En hållbar kommun”. 

Yttrande 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt på att instifta ett hållbarhetspris enligt 
de förslagen som finns med i motionen. Det är en fördel att priset riktar sig brett 
genom att det ska vara hållbart på ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt sätt. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att även föreningar bör kunna bli 
nominerade. 

Vidare är förslaget i motionen i linje med miljökvalitetsmålen och de globala 
hållbarhetsmålen. 

Ärendet 
Socialdemokraterna har till kommunfullmäktige den 25 oktober 2018 inkommit 
med en motion: Angående anstiftan av pris för ”En hållbar kommun”. 
Socialdemokraterna skriver i motionen att det är viktigt att kunna lämna en värld i 
balans till våra barn och barnbarn. Att miljö- och klimatförändringar pågår och att 
människan drabbas hårt av dessa förändringar. Därmed är det viktigt att hitta nya 
hållbara lösningar för att minska utsläppen. Framsynta människors idéer, visioner 
och kunskap måste tas tillvara. Tjörn har sedan flera år uppmärksammat goda 
företag, föreningar i olika sammanhang men inte uppmärksammat dem när de 
arbetar hållbart. Kraven blir större på att företag ska kunna redovisa sitt 
hållbarhetsarbete. Socialdemokraterna yrkar att:  

 Att Tjörns kommun tar initiativ för att instifta ett pris till den person eller det 
företag som på ett innovativt sätt bäst beskriver sitt arbete eller i gärning för ett 
Hållbart Tjörn, ekologiskt, socialt, ekonomiskt en gång per år. 

 Att en jury bestående av en eller fler kommunal tjänsteman (miljöchef, kan även 
vara socialchef eller ekonomichef) en representant från Tjörns 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-05-22  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Naturskyddsförening samt en person utsedd av näringslivet får uppdraget att 
nominera pristagare.  

 Att pristagaren uppmärksammas på det kommunfullmäktigemöte då 
årsredovisningen presenteras.  

 Att priset, förslagsvis 25000 kr finansieras ur budget för sponsring av 
kommunen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2019-05-07 
Motionen 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Andersson (L), Rikard Larsson (S) och Jörgen Myrberg (KD) föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2018-11-01  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§153 
 
Anmälan av motion från Socialdemokraternas ledamöter angående 
anstiftan av pris för ”En hållbar kommun” 
 
2018/427 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas. 

Sammanfattning 
Socialdemokraternas ledamöter har lämnat in en motion angående anstiftan av pris 
för ”En hållbar kommun”. 
 
Motionens innehåll 
”Bakgrund: 
Det blåser ”nya vindar” i världen… 
En ”vind” är när ledande nationer ifrågasätter om människan kan påverka våra 
livsbetingelser. Kunskap och ny forskning blir allt viktigare om vi med gott (rent) 
samvete ska kunna lämna tillbaka det vi lånat av våra barn och barnbarn, en värld i 
balans. 
 
Följderna av miljö- och klimatförändringarna går att se redan i dag. Den tydligaste 
förändringen är att den globala temperaturen höjs. Det leder till att glaciärer smälter, 
havsnivåer stiger, väderförhållanden blir mer extrema och att naturkatastrofer oftare 
uppstår och att dom blir svårare att hantera. Människan drabbas hårt av miljö- och 
klimatförändringarna, speciellt dom som lever i fattigdom och som är beroende av 
lokala resurser. 
 
Miljöförstöring är också ett stort problem i fattiga delar av världen där företag ofta 
utnyttjar resurser utan att tänka långsiktigt på miljön och människorna som bor där. 
För att värna om miljön och motverka klimatförändringarna behövs internationellt 
samarbete och gemensamma mål för att minska utsläppen. Det är också viktigt att 
hitta nya energilösningar och att stora företag är villiga att tänka hållbart. 
 
Vi hade kanske varit än mer illa ute om det inte varit för framsynta människors 
idéer, visioner och kunskap om att en annan värld är möjlig. Det är inte bara 
förunnat universitetsstäder eller ”andra” någon annanstans att ha goda idéer, det 
finns där det finns mänskliga goda tankar. 
 
Tjörn har sedan flera år uppmärksammat goda företag med att utse årets företag, vi 
har även priser för att uppmärksamma goda idrottsresultat, ja tom så 
uppmärksammar vi goda förebilder inom föreningslivet. Det är bra, det ger ”lust” 
för andra att nå dit också. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2018-11-01  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

I vår kommun finns en otrolig företagskreativitet, en nyfikenhet på framtid. Vi har 
många både företag och människor med goda idéer om hur man kan jobba för en 
hållbar kommun, värld. Tyvärr så ser man inte dessa uppmärksammas så som ovan. 

Sveriges riksdag har tagit ett steg till när man i oktober 2016 antog en ny lag om 
hållbarhetsredovisning för större företag. Den ska bl.a. innehålla frågor om hur man 
hanterar miljö, sociala förhållanden, arbetsrätt, anti-korruption och mänskliga 
rättigheter. Lagen kan ses som ett första steg i att redovisningen på sikt kommer att 
beröra även mindre företag och organisationer, både privata och gemensamma.  

Mot bakgrund av vad som ovan anförts yrkar vi: 
 

 Att Tjörns kommun tar initiativ för att instifta ett pris till den person eller det 
företag som på ett innovativt sätt bäst beskriver sitt arbete eller i gärning för 
ett Hållbart Tjörn, ekologiskt, socialt, ekonomiskt en gång per år. 

 Att en jury bestående av en eller fler kommunal tjänsteman (miljöchef, kan 
även vara socialchef eller ekonomichef) en representant från Tjörns 
Naturskyddsförening samt en person utsedd av näringslivet får uppdraget att 
nominera pristagare.  

 Att pristagaren uppmärksammas på det kommunfullmäktigemöte då 
årsredovisningen presenteras.  

 Att priset, förslagsvis 25000 kr finansieras ur budget för sponsring av 
kommunen.” 

 
 
Beslutsunderlag 
Motion den 18 oktober 2018. 
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Till kommunfullmäktigemötet den 25 oktober 2018  
 
Motion: Angående anstiftan av pris för ”En hållbar kommun”. 
 
Bakgrund: 
Det blåser ”nya vindar” i världen… 
En ”vind” är när ledande nationer ifrågasätter om människan kan påverka våra 
livsbetingelser. Kunskap och ny forskning blir allt viktigare om vi med gott (rent) samvete ska 
kunna lämna tillbaka det vi lånat av våra barn och barnbarn, en värld i balans.  
Följderna av miljö- och klimatförändringarna går att se redan i dag. Den tydligaste 
förändringen är att den globala temperaturen höjs. Det leder till att glaciärer smälter, 
havsnivåer stiger, väderförhållanden blir mer extrema och att naturkatastrofer oftare uppstår 
och att dom blir svårare att hantera. Människan drabbas hårt av miljö- och 
klimatförändringarna, speciellt dom som lever i fattigdom och som är beroende av lokala 
resurser.                                                                                                                                               
Miljöförstöring är också ett stort problem i fattiga delar av världen där företag ofta utnyttjar 
resurser utan att tänka långsiktigt på miljön och människorna som bor där. För att värna om 
miljön och motverka klimatförändringarna behövs internationellt samarbete och 
gemensamma mål för att minska utsläppen. Det är också viktigt att hitta nya energilösningar 
och att stora företag är villiga att tänka hållbart.                                                                                
Vi hade kanske varit än mer illa ute om det inte varit för framsynta människors idéer, 
visioner och kunskap om att en annan värld är möjlig. Det är inte bara förunnat 
universitetsstäder eller ”andra” någon annanstans att ha goda idéer, det finns där det finns 
mänskliga goda tankar.                                                                                                                        
Tjörn har sedan flera år uppmärksammat goda företag med att utse årets företag, vi har även 
priser för att uppmärksamma goda idrottsresultat, ja tom så uppmärksammar vi goda 
förebilder inom föreningslivet. Det är bra, det ger ”lust” för andra att nå dit också.                     
I vår kommun finns en otrolig företagskreativitet, en nyfikenhet på framtid. Vi har många 
både företag och människor med goda idéer om hur man kan jobba för en hållbar kommun, 
värld. Tyvärr så ser man inte dessa uppmärksammas så som ovan.                                       
Sveriges riksdag har tagit ett steg till när man i oktober 2016 antog en ny lag om 
hållbarhetsredovisning för större företag. Den ska bl.a. innehålla frågor om hur man hanterar 
miljö, sociala förhållanden, arbetsrätt, anti-korruption och mänskliga rättigheter. Lagen kan 
ses som ett första steg i att redovisningen på sikt kommer att beröra även mindre företag och 
organisationer, både privata och gemensamma.  

Mot bakgrund av vad som ovan anförts yrkar vi: 
 

 Att Tjörns kommun tar initiativ för att instifta ett pris till den person eller det företag 
som på ett innovativt sätt bäst beskriver sitt arbete eller i gärning för ett Hållbart 
Tjörn, ekologiskt, socialt, ekonomiskt en gång per år. 

 Att en jury bestående av en eller fler kommunal tjänsteman (miljöchef, kan även vara 
socialchef eller ekonomichef) en representant från Tjörns Naturskyddsförening samt 
en person utsedd av näringslivet får uppdraget att nominera pristagare.  

 Att pristagaren uppmärksammas på det kommunfullmäktigemöte då 
årsredovisningen presenteras.  

 Att priset, förslagsvis 25000 kr finansieras ur budget för sponsring av kommunen.  
 
Socialdemokraternas kommunfullmäktigegrupp på Tjörn  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2020-10-01  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§195 
 
Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om ny kommunjurist för 
oppositionen 
 
2019/348 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 
 
Sammanfattning 
Gert Kjellberg har i motion föreslagit att kommunen ska låta utreda behovet av 
ytterligare juridisk kompetens i kommunstyrelsens förvaltning. Detta för att 
opposition och allmänhet ska kunna få vägledning i juridiska frågor.  

Med hänsyn till att kommunen numera har två anställda jurister anser förvaltningen 
att det inte föreligger något behov av vidare utredning och föreslår därför att 
motionen avslås. 
 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 165 den 17 september 2020 
Kommunfullmäktige 2020-05-14, § 87 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-02 
Motion den 23 oktober 2019 

Ajournering 
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 17:04 och återupptas kl. 17:07. 

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

Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige 
besluta att bifalla motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Tanja Siladji Dahnes (MP) m.fl. 
förslag väljs.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§165 
 
Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om ny kommunjurist för 
oppositionen 
 
2019/348 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 
 
Sammanfattning 
Gert Kjellberg har i motion föreslagit att kommunen ska låta utreda behovet av 
ytterligare juridisk kompetens i kommunstyrelsens förvaltning. Detta för att 
opposition och allmänhet ska kunna få vägledning i juridiska frågor.  
Med hänsyn till att kommunen numera har två anställda jurister anser förvaltningen 
att det inte föreligger något behov av vidare utredning och föreslår därför att 
motionen avslås. 
 
Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-05-14, § 87 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-02 
Motion den 23 oktober 2019 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till 
beslut.
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Tjänsteutlåtande - motion om ny kommunjurist för 
oppositionen 

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

Sammanfattning 
Gert Kjellberg har i motion föreslagit att kommunen ska låta utreda 
behovet av ytterligare juridisk kompetens i kommunstyrelsens 
förvaltning. Detta för att opposition och allmänhet ska kunna få 
vägledning i juridiska frågor.  

Med hänsyn till att kommunen numera har två anställda jurister anser 
förvaltningen att det inte föreligger något behov av vidare utredning och 
föreslår därför att motionen avslås. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-05-14, § 87 

Bilagor 
Motion den 23 oktober 2019 

Ärendet  
Gert Kjellberg har inkommit med en motion med följande förslag” 

Det har framkommit att det saknas juridisk vägledning som kan vara alla 
förtroendevalda behjälplig då kommunens jurist har hög 
arbetsbelastning och måste inkalla dyrbar extern expertis för att 
upprätthålla stödet till de förtroendevalda. Därför får inte oppositionen 
och allmänheten den vägledning i juridiska frågor som är ett måste för 
en rättssäker kommun. 

Det är viktigt att oppositionen och allmänheten kan få den hjälp och 
rådgivning som behöves för att granska det beslutsfattande som idag sker 
inom kommunen och även få hjälp med förslag etc. 
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Därav finnes det all anledning att kommunen inrättar en ny tjänst för att 
avlasta personalen inom kommunkansliet och undvika kostsamma 
externa advokatbyråer. 

Fullmäktige föreslås besluta:  

1. Att ge uppdrag till kommunstyrelsen att tillse att kommunkansliet 
utreder fördelar med att ha ytterligare juridisk kompetens som kan 
tillgodose bl.a. oppositionens behov av klargörande om rättsläget i 
många kommunala frågor.  

2. Återrapportering till fullmäktige skall ske skyndsamt 

Förvaltningens bedömning 
Kommunen har sedan februari 2020 två kommunjurister som bistår 
nämnder och förvaltningar i juridiska spörsmål. Genom den fördubblade 
juriststyrkan har tillgängligheten till juridisk kompetens ökat för 
kommunens verksamheter och förtroendevalda. 

Med hänsyn till detta bedöms det i nuläget inte finnas anledning för 
kommunledningskontoret att utreda behovet av ytterligare juridisk 
kompetens i förvaltningen.  

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

 

 

Ann-Britt Svedberg 
Kommunchef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2020-05-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§87 
 
Anmälan av motion från Gert Kjellberg (TP) om ny kommunjurist 
för oppositionen 
 
2019/348 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till 
kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning 
Gert Kjellberg (TP) har inkommit med en motion om ny kommunjurist för 
oppositionen. Kommunfullmäktige har 2019-11-14, § 271 beslutat att motionen inte 
får väckas. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten som i dom 2020-04-22 
upphävt det överklagade beslutet. Motionen ska därmed behandlas på nytt av 
kommunfullmäktige. 
 
Motionens innehåll 
 
”Bakgrund: 
Det har framkommit att det saknas juridisk vägledning som kan vara alla 
förtroendevalda behjälplig då kommunens jurist har hög arbetsbelastning och måste 
inkalla dyrbar extern expertis för att upprätthålla stödet till de förtroendevalda. 
Därför får inte oppositionen och allmänheten den vägledning i juridiska frågor som 
är ett måste för en rättsäker kommun. 
 
Det är viktigt att oppositionen och allmänheten kan få den hjälp och rådgivning som 
behöves för att granska det beslutsfattande som idag sker inom kommunen och även 
få hjälp med förslag etc. 
 
Därav finnes det all anledning att kommunen inrättar en ny tjänst för att avlasta 
personalen inom kommunkansliet och undvika kostsamma externa advokatbyråer. 
 
Fullmäktige föreslås besluta:  
1. Att ge uppdrag till kommunstyrelsen att tillse att kommunkansliet utreder 

fördelar med att ha ytterligare juridisk kompetens som kan tillgodose bl.a. 
oppositionens behov av klargörande om rättsläget i många kommunala frågor.  

2. Återrapportering till fullmäktige skall ske skyndsamt” 
 
Beslutsunderlag 
Motion den 22 oktober 2019. 
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Skärhamn 2019-10-23 

Till: 

Kommunfullmäktige, Skärhamn 

MOTION: 

Kommunjurist tillhjälplig den politiska oppositionen 

Bakgrund: 
Det har framkommit att det saknas juridisk vägledning som kan vara alla förtroendevalda 

behjälplig då kommunens jurist har hög arbetsbelastning och måste inkalla dyrbar extern 

expertis för att upprätthålla stödet till de förtroendevalda. Därför får inte oppositionen och 

allmänheten den vägledning i juridiska frågor som är ett måste för en rättsäker kommun.   

Det är viktigt att oppositionen och allmänheten kan få den hjälp och rådgivning som behöves för 

att granska det beslutsfattande som idag sker inom kommunen och även få hjälp med förslag 

etc. 

Därav finnes det all anledning att kommunen inrättar en ny tjänst för att avlasta personalen 

inom kommunkansliet och undvika kostsamma externa advokatbyråer. 

Fullmäktige föreslås besluta: 

1. Att ge uppdrag till kommunstyrelsen att tillse att kommunkansliet 
utreder fördelar med att ha ytterligare juridisk kompetens som 
kan tillgodose bl.a. oppositionens behov av klargörande om 
rättsläget i många kommunala frågor. 
 

2. Återrapportering till fullmäktige skall ske skyndsamt 
 

 
 
Gert Kjellberg 

          TJÖRNPARTIET 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-10-29 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§222 

Svar på motion från Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson 
(S), Anette Johannessen (S), Bert-Inge Nordberg (S) om 
framtagande av ny äldreplan 

2020/90 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
motionen är besvarad. 

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

Sammanfattning 
Socialdemokraterna har lämnat in motion ang framtagande av en 
ny äldreplan för Tjörns kommun då det inte finns någon aktuell 
sådan. 

Då det redan finns ett politiskt beslutat uppdrag att arbeta fram en 
äldrestrategi och detta arbete är planerat att återupptas under 2021 
så anses motionen besvarad. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 209 den 15 oktober 2020 
Kommunfullmäktige, § 86 den 14 maj 2020 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-29 
Motion ang framtagande av äldreplan 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Magne Hallberg (KD) och Martin Johansson (SD) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§210 
 
Svar på motion från Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Anette 
Johannessen (S), Bert-Inge Nordberg (S) om framtagande av ny 
äldreplan 
 
2020/90 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att besluta motionen som besvarad. 

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 
 
Sammanfattning 
Socialdemokraterna har lämnat in motion ang framtagande av en ny äldreplan för 
Tjörns kommun då det inte finns någon aktuell sådan. 

Då det redan finns ett politiskt beslutat uppdrag att arbeta fram en äldrestrategi och 
detta arbete är planerat att återupptas under 2021 så anses motionen besvarad. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige, § 86 den 14 maj 2020 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-29 
Motion ang framtagande av äldreplan 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till 
beslut.
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Tjänsteutlåtande svar på motion angående 
framtagande av äldreplan 

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

Sammanfattning 
Socialdemokraterna har lämnat in motion ang framtagande av en ny 
äldreplan för Tjörns kommun då det inte finns någon aktuell sådan. 

Då det redan finns ett politiskt beslutat uppdrag att arbeta fram en 
äldrestrategi och detta arbete är planerat att återupptas under 2021 så 
anses motionen besvarad. 

Bilagor 
Motion ang framtagande av äldreplan 

Beslutet skickas till 
Samtliga förvaltningar och bolag 

Ärendet  
Rosalie Sanyang, Rickard Larsson, Anette Johannessen samt Bert-Inge 
Norberg (samtliga Socialdemokraterna Tjörn) har inlämnat motion enligt 
nedan  

På senaste pensionärsrådet 2019-12-19 uppdagades det att det inte finns 
någon aktuell Äldreplan i Tjörns kommun. Den senaste är från 2008. Det 
finns ett utkast från ett tidigare påbörjat arbete från 2014 men som har 
avstannat. 

I Sverige är ca en fjärdedel av befolkningen ålderspensionärer. I Tjörns 
kommun är siffran än högre. Vi blir allt friskare och därmed äldre. Vi 
behöver en kommunal Äldreplan för att kunna möta de äldres speciella 
behov. 
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Det handlar om olika former av boende, särskilt boende, 
trygghetsboende, serviceboende och seniorboende med god 
tillgänglighet. Äldreplanen skall också innehålla hur man möter behovet 
av tillgänglighet, vård och omsorg, hemtjänst, vårdcentralernas arbete 
gentemot de äldre, vård och omsorg i livets slutskede, arbete mot 
ensamhet och psykisk hälsa hos de äldre, samt stöd till de äldres egna 
organiserande.  

Eftersom frågorna är sektorsövergripande, bör samtliga nämnder, 
Pensionärsrådet, Rådet för Hälsa och social hållbarhet samt de berörda 
kommunala bolagen också engageras i framtagandet av en äldreplan. 

Vi föreslår således att Kommunfullmäktige beslutar att en ny Äldreplan 
ska tas fram under 2020. Kommunstyrelsen bör bli den instans som äger 
frågan. 

Förvaltningens svar 
Precis som anges i motionen tilldelades kommunstyrelsen uppdraget att 
ta fram en ny äldrestrategi som skulle ersätta den äldreplan som inte 
längre var aktuell. Förslag på Äldreststrategi 2035 skickades på remiss 
till samtliga nämnder och styrelser under början av 2017. Förslaget 
omarbetades till viss del utifrån inkomna remissvar. Kommunstyrelsen 
återremitterade ärendet 2017-05-18 för att förslaget skulle omarbetas 
ytterligare. Arbetet med en äldrestrategi har sedan dess legat på is. 

Förvaltningen instämmer i motionärernas yrkande att det behövs en 
sammanhållen viljeinriktning kopplat till de äldres möjligheter till ett gott 
liv – precis som inriktningsmålet i kommunfullmäktiges budget anger. 
Just nu pågår omfattande arbete kopplat till strategisk lokalförsörjning för 
kommunens olika verksamheter. Detta arbete berör samtliga 
verksamheter inom kommunen och kommer att kunna tjäna som ett 
underlag även för viktiga ställningstaganden kopplade till vägval för 
äldreomsorg och bostäder för äldre. För att få en fullödig äldrestrategi 
krävs att kommunen också belyser fler områden kopplade till de äldre på 
Tjörn så som till exempel möjligheter till ett aktivt liv samt psykisk och 
fysisk hälsa. Samverkan och dialog bör ske inte bara internt inom 
kommunens verksamheter och råd utan också externt med kommunens 
invånare och civilsamhället. Arbetet med att ta fram en ny äldrestrategi 
kräver en sammanhållen planering och projektorganisation.  

För att innehållet i en äldrestrategi ska bli bra krävs att samtliga 
förvaltningar och bolag avsätter resurser för att bidra med kompetens och 
erfarenhet in i arbetet. Det kommer också krävas dialog med till exempel 
civilsamhället, befintliga råd inom kommunen samt kommuninvånarna. 

Under 2020 är det kommunkansliets avsikt att ta fram ett förslag på hur 
arbetet med en ny äldrestrategi skulle kunna utformas. Arbetet med 
strategin kommer sedan att påbörjas under 2021. 
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Barnperspektivet 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram 
till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt 
berör barn. 

Konsekvens 
 

Evike Sandor 
Tf kommunchef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2020-05-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§86 
 
Anmälan av motion från Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), 
Anette Johannessen (S), Bert-Inge Nordberg (S) om framtagande av 
ny äldreplan 
 
2020/90 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till 
kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning 
Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Anette Johannessen (S) och Bert-Inge 
Nordberg (S) har inkommit med en motion om framtagande av ny äldreplan. 
 
Motionens innehåll 
 
”På senaste pensionärsrådet 2019-12-19 uppdagades det att det inte finns någon 
aktuell Äldreplan i Tjörns kommun. Den senaste är från 2008.  Det finns ett utkast 
från ett tidigare påbörjat arbete från 2014 men som har avstannat. 
 
I Sverige är ca en fjärdedel av befolkningen ålderspensionärer. I Tjörns kommun är 
siffran än högre. Vi blir allt friskare och därmed äldre. Vi behöver en kommunal 
Äldreplan för att kunna möta de äldres speciella behov.  
 
Det handlar om olika former av boende, särskilt boende, trygghetsboende, 
serviceboende och seniorboende med god tillgänglighet. Äldreplanen skall också 
innehålla hur man möter behovet av tillgänglighet, vård och omsorg, hemtjänst, 
vårdcentralernas arbete gentemot de äldre, vård och omsorg i livets slutskede, 
arbete mot ensamhet och psykisk hälsa hos de äldre, samt stöd till de äldres egna 
organiserande.  
 
Eftersom frågorna är sektorsövergripande, bör samtliga nämnder, Pensionärsrådet, 
Rådet för Hälsa och social hållbarhet samt de berörda kommunala bolagen också 
engageras i framtagandet av en äldreplan. 
 
Vi föreslår således att Kommunfullmäktige beslutar att en ny Äldreplan ska tas fram 
under 2020. Kommunstyrelsen bör bli den instans som äger frågan.” 
 
Beslutsunderlag 
Motion den 12 mars 2020. 
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Förslag till Motion ang. att ta fram en Äldreplan 
 
På senaste pensionärsrådet 2019-12-19 uppdagades det att det inte finns någon aktuell 
Äldreplan i Tjörns kommun. Den senaste är från 2008.  Det finns ett utkast från ett 
tidigare påbörjat arbete från 2014 men som har avstannat. 
I Sverige är ca en fjärdedel av befolkningen ålderspensionärer. I Tjörns kommun är 
siffran än högre. Vi blir allt friskare och därmed äldre. Vi behöver en kommunal 
Äldreplan för att kunna möta de äldres speciella behov.  
Det handlar om olika former av boende, särskilt boende, trygghetsboende, 
serviceboende och seniorboende med god tillgänglighet. Äldreplanen skall också 
innehålla hur man möter behovet av tillgänglighet, vård och omsorg, hemtjänst, 
vårdcentralernas arbete gentemot de äldre, vård och omsorg i livets slutskede, arbete 
mot ensamhet och psykisk hälsa hos de äldre, samt stöd till de äldres egna 
organiserande.  
Eftersom frågorna är sektorsövergripande, bör samtliga nämnder, Pensionärsrådet, 
Rådet för Hälsa och social hållbarhet samt de berörda kommunala bolagen också 
engageras i framtagandet av en äldreplan. 
 
Vi föreslår således att Kommunfullmäktige beslutar  
att en ny Äldreplan ska tas fram under 2020. 
Kommunstyrelsen bör bli den instans som äger frågan. 
 
Socialdemokraterna 
Rosalie Sanyang, Anette Johannessen, Rikard Larsson och Bert –Inge Norberg 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-10-29 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§223 

Svar på motion från Martin Johansson (SD) och Rikard 
Simensen (SD) om öppettider i Tjöns kundcenter 

2020/179 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
motionen är besvarad. 

Reservation 
Martin Johansson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och har 
kommit fram till att ett framtida beslut kring tillgänglighet och 
service i Kundcenter, bibliotek och turistbyrå kan komma att 
påverka eller ge konsekvenser som berör kommunens barn och 
unga. Innan beslut är fattat är det dock svårt att se exakt vilka 
konsekvenser det kan bli. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (SD) och Rickard Siemensen (SD) har inkommit 
med motion kopplat till öppettiderna för Tjörns Kundcenter, 
Turistbyrå samt bibliotek.  

Motionärerna föreslår att öppettiderna i dessa verksamheter ska 
ses över för att optimera resurserna för att tillgodose god service 
utifrån efterfråga och behov. Motionärerna menar också att 
statistik för verksamheten ska tas fram. 

Då det redan pågår arbete och diskussioner kring dessa frågor i 
verksamheten föreslår förvaltningen att motionen anses besvarad. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 211 den 15 oktober 2020 
Kommunfullmäktige 2020-08-27 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-10-29 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-29 
Motion om öppettider i Tjörns Kundcenter 2.0, Turistbyrå och 
Bibliotek 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Magne Hallberg (KD), Rosalie Sanyang (S) och Tanja Siladji Dahne 
(MP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 

Martin Johansson (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Magne Hallbergs (KD) 
förslag väljs.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§211 
 
Svar på motion från Martin Johansson (SD) och Rikard Simensen 
(SD) om öppettider i Tjöns kundcenter 
 
2020/179 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta motionen som besvarad. 

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och har kommit fram till att 
ett framtida beslut kring tillgänglighet och service i Kundcenter, bibliotek och 
turistbyrå kan komma att påverka eller ge konsekvenser som berör kommunens barn 
och unga. Innan beslut är fattat är det dock svårt att se exakt vilka konsekvenser det 
kan bli. 
 
Sammanfattning 
Martin Johansson (SD) och Rickard Siemensen (SD) har inkommit med motion 
kopplat till öppettiderna för Tjörns Kundcenter, Turistbyrå samt bibliotek.  

Motionärerna föreslår att öppettiderna i dessa verksamheter ska ses över för att 
optimera resurserna för att tillgodose god service utifrån efterfråga och behov. 
Motionärerna menar också att statistik för verksamheten ska tas fram. 

Då det redan pågår arbete och diskussioner kring dessa frågor i verksamheten 
föreslår förvaltningen att motionen anses besvarad. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-08-27 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-29 
Motion om öppettider i Tjörns Kundcenter 2.0, Turistbyrå och Bibliotek 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till 
beslut.
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Tjänsteutlåtande svar på motion angående 
öppettider Kundcenter 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta motionen som besvarad. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (SD) och Rickard Siemensen (SD) har inkommit med 
motion kopplat till öppettiderna för Tjörns Kundcenter, Turistbyrå samt 
bibliotek.  

Motionärerna föreslår att öppettiderna i dessa verksamheter ska ses över 
för att optimera resurserna för att tillgodose god service utifrån efterfråga 
och behov. Motionärerna menar också att statistik för verksamheten ska 
tas fram. 

Då det redan pågår arbete och diskussioner kring dessa frågor i 
verksamheten föreslår förvaltningen att motionen anses besvarad. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-08-27 

Bilagor 
Motion om öppettider i Tjörns Kundcenter 2.0, Turistbyrå och Bibliotek 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsförvaltningen 

Kommunledningskontoret 

Ärendet  
Martin Johansson och Rickard Siemensen har inkommit med motion 
kopplat till öppettiderna för Tjörns kundcenter, turistbyrå och bibliotek. 
Motionärerna föreslår att öppettiderna i dessa verksamheter ska ses över 
för att optimera resurserna för att tillgodose gos service utifrån efterfråga 
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och behov (se bifogat dokument med hela motionen). Motionärerna 
menar också att statistik för verksamheten ska tas fram. 

Förvaltningens svar 
Verksamheterna inom Tjörns Kundcenter, turistbyrå och bibliotek har 
sedan starten av kundcenters verksamhet varit i symbios med varandra 
för att maximera resurserna så att kommunen kan erbjuda en kvalitativ 
och tillgänglig service till våra kommuninvånare.  

Sedan starten av verksamheten har ärenden som hanterats av Kundcenter 
loggats i ett gemensamt system. Detta innebär att verksamheten har 
mycket bra koll på vilken typ av ärenden och vilka frågor som hanteras 
av Kundcenter samt på vilken veckodag och vilken tid på dygnet dessa 
frågor/ärenden inkommer. Statistiken används bland annat för att 
optimera information och kommunikation på kommunens webbplats och 
i andra kommunikationskanaler samt bemanning i Kundcenter. Inkomna 
ärenden/frågor följs upp en gång per månad och rapporter skickas ut till 
samtliga förvaltningar och kommunchef. Även biblioteksverksamheten 
följs upp utifrån framtagna nyckeltal månadsvis och utfall på dessa 
redovisas kontinuerligt till ansvarig nämnd. 

Det kan konstateras att sedan starten av verksamheten så har våra 
kommuninvånares och besökares beteendemönster förändrats och 
därmed har behov och önskemål kopplat till kommunens service och 
tjänster också förändrats. Detta påverkar även verksamheten inom 
kundcenter, turistbyrå och bibliotek. En förstudie kring Kundcenter 2.0 
genomfördes under oktober 2014 - februari 2015 och förslag lades fram 
på en utvecklad verksamhet som innebar såväl utökad service som en 
ökad tillgänglighet. Förslaget innebar även en utbyggnad av 
organisationen för Kundcenter med fler medarbetare och större 
ekonomiska resurser. Förslaget hanterades av kommunledningen 
(kommunchef, förvaltningschefer och VD:ar) men lämnades utan beslut 
om vidare hantering. Frågan om Kundcenter 2.0 fanns också med som 
mål i kommunfullmäktiges budget för 2016 och 2017 men målet har inte 
uppnåtts. 

För kunna fastställa Kundcenter 2.0 samt relationerna mellan bibliotek, 
Kundcenter och turistbyrå och komma till beslut i frågan gav 
kommunchefen under sommaren ett uppdrag till förvaltningschefen för 
Kultur- och fritid att utreda möjligheter och utmaningar. 

Då detta är ett pågående arbete föreslår förvaltningen att motionen ska 
anses vara besvarad och ber att få återkomma med information när 
uppdraget är slutfört och har avrapporterats. 
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Barnperspektivet 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och har kommit 
fram till att ett framtida beslut kring tillgänglighet och service i 
Kundcenter, bibliotek och turistbyrå kan komma att påverka eller ge 
konsekvenser som berör kommunens barn och unga. Innan beslut är fattat 
är det dock svårt att se exakt vilka konsekvenser det kan bli. 

Konsekvens 
Framtida beslut kring Kundcenter, bibliotek och turistbyrå kan få 
personella och ekonomiska konsekvenser såväl som konsekvenser för 
tillgänglighet och service. Innan utredning är klar och beslut är fattat går 
det dock inte att säga exakt vilka konsekvenser det kan bli.  

 

 

Evike Sandor 
Tf kommunchef
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2020-08-27  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§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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                    Kållekärr 2020-06-14 

 
Motion om öppettider i Tjörns Kundcenter 2.0 

Turistbyrå och Bibliotek 
 
Tjörns kundcenter har sedan start 2011 haft 
 
Öppettiderna Sommartid vecka 24 till vecka 35 
Måndag – torsdag  08:00 – 19:00 (Biblioteket 10:00 – 19:00) 
Fredag   08:00 – 18:00 (Biblioteket 10:00 – 18:00) 
Lördag och söndag  09:00 – 17:00 (Biblioteket 10:00 – 15:00) 
 
Öppettiderna Vintertid från. V36 till vecka 23  
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) 
 
För att optimera med resurser, tid och nödvändiga besparingar i framtiden så 
föreslår vi att kommunen lägger denna service mer optimalt för att möta 
våra medborgare på bästa möjliga tid.  
 
Sverigedemokraterna Tjörn föreslår därför kommunfullmäktige att besluta. 

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)  

  

_____________________  ____________________ 

Martin Johansson (SD)  Rikard Simensen (SD) 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-11-26 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§245 

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

2019/231 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen. 

Barnkonventionen 
Förvaltningen har 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 nuvarande andre vice 
ordförande till tio procent av heltid.  

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet 2020-01-23 för 
vidare utredning av tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens 
andre vice ordförande. 

Arvodesberedningen genomför nu en översyn av kommunens 
arvodesbestämmelser för förtroendevalda och ska inom ramen för 
detta föra dialog med samtliga nämnders presidium för att få en 
överblick över arvoderingsnivåerna. Detta kommer pågå under 
hösten 2020. 

Förvaltningen föreslår att man inte föregår arvodesberedningens 
pågående översynsarbete genom att fatta beslut om en förändring 
i nuläget.   

Utöver ovanstående saknas det även stöd i lag för att genomföra 
den förändring som förslaget avser.  

Om det aktuella förslaget antas kommer kommunstyrelsens andre 
vice ordförande inte kunna fullgöra sitt förtroendeuppdrag som 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-11-26 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

kommunalråd. Detta då det krävs att ett kommunalråd utför sitt 
uppdrag på heltid eller betydande del av heltid (minst 40 procent).  

Ett kommunalråd är förtroendevald. Ett sådant uppdrag kan 
endast återkallas om det finns stöd i lag.  

Enligt kommunallagens 4 kapitel kan uppdraget som 
förtroendevald återkallas/upphöra då  

- den förtroendevalde önskar att avgå, 
- den förtroendevalde upphör att vara valbar, 
- val till fullmäktige har upphävts och omval hållits, 
- rättelse har skett genom förnyad sammanräkning och 

mandatfördelningen har ändrats, 
- extra val till fullmäktige har hållits,  
- den förtroendevalde har vägrats ansvarsfrihet, 
- den förtroendevalde har dömts för brott för vilket lägst 

fängelse i två år kan följa, 
- den politiska majoriteten i en nämnd inte längre är 

densamma som i fullmäktige, samt 
- förändringar i nämndorganisationen görs.  

Bestämmelserna i kommunallagens 4 kapitel ger en fullständig 
bild av vid vilka tillfällen, och av vilka skäl, ett kommunalt 
förtroendeuppdrag kan återkallas under löpande mandatperiod.  

Då ingen av ovan nämnda situationer föreligger i aktuellt fall 
saknas det rättsligt stöd för att göra den föreslagna förändringen. 
Förvaltningen förslår därför att motionen avslås.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 241 den 11 november 2020 
Kommunfullmäktige, § 19 den 23 januari 2020 (återremiss) 
Kommunfullmäktige, § 321 den 12 december 2019 (bordläggning) 
Kommunstyrelsen, § 225 den 28 november 2019, 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 242 den 14 november 2019, 
Kommunfullmäktige, § 188 den 29 augusti 2019. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-11-26 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-29 
Motion den 21 maj 2019, 
Tjänsteutlåtande den 19 november 2019 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) och George Strömbom (C) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 

Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen med ändringen att 
fullmäktige beslutar ändra tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens 
2:e vice ordförande till 43 procent av heltid. 

Rosalie Sanyang (S) tillstyrker Gert Kjellbergs (TP) förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) m.fl. 
förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Lars Carlssons (M) m.fl. förslag. 

Nej- röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag. 

Omröstningsresultat 
6 Ja röster: Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Magne Hallberg 
(KD), Georg Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP), Bo Bertelsen (M). 

5 Nej röster: Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S),  
Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson (TP), Björn Möller (-). 

Lars Carlssons (M) m.fl. förslag väljs.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-11-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§241 

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

2019/231 

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

Barnkonventionen 
Förvaltningen har 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 nuvarande andre vice 
ordförande till tio procent av heltid.  

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet 2020-01-23 för 
vidare utredning av tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens 
andre vice ordförande. 

Arvodesberedningen genomför nu en översyn av kommunens 
arvodesbestämmelser för förtroendevalda och ska inom ramen för 
detta föra dialog med samtliga nämnders presidium för att få en 
överblick över arvoderingsnivåerna. Detta kommer pågå under 
hösten 2020. 

Förvaltningen föreslår att man inte föregår arvodesberedningens 
pågående översynsarbete genom att fatta beslut om en förändring 
i nuläget.   

Utöver ovanstående saknas det även stöd i lag för att genomföra 
den förändring som förslaget avser.  

Om det aktuella förslaget antas kommer kommunstyrelsens andre 
vice ordförande inte kunna fullgöra sitt förtroendeuppdrag som 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-11-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

kommunalråd. Detta då det krävs att ett kommunalråd utför sitt 
uppdrag på heltid eller betydande del av heltid (minst 40 procent).  

Ett kommunalråd är förtroendevald. Ett sådant uppdrag kan 
endast återkallas om det finns stöd i lag.  

Enligt kommunallagens 4 kapitel kan uppdraget som 
förtroendevald återkallas/upphöra då  

- den förtroendevalde önskar att avgå, 
- den förtroendevalde upphör att vara valbar, 
- val till fullmäktige har upphävts och omval hållits, 
- rättelse har skett genom förnyad sammanräkning och 

mandatfördelningen har ändrats, 
- extra val till fullmäktige har hållits,  
- den förtroendevalde har vägrats ansvarsfrihet, 
- den förtroendevalde har dömts för brott för vilket lägst 

fängelse i två år kan följa, 
- den politiska majoriteten i en nämnd inte längre är 

densamma som i fullmäktige, samt 
- förändringar i nämndorganisationen görs.  

Bestämmelserna i kommunallagens 4 kapitel ger en fullständig 
bild av vid vilka tillfällen, och av vilka skäl, ett kommunalt 
förtroendeuppdrag kan återkallas under löpande mandatperiod.  

Då ingen av ovan nämnda situationer föreligger i aktuellt fall 
saknas det rättsligt stöd för att göra den föreslagna förändringen. 
Förvaltningen förslår därför att motionen avslås.  

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige, § 19 den 23 januari 2020 (återremiss) 
Kommunfullmäktige, § 321 den 12 december 2019 (bordläggning) 
Kommunstyrelsen, § 225 den 28 november 2019, 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 242 den 14 november 2019, 
Kommunfullmäktige, § 188 den 29 augusti 2019. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-29 
Motion den 21 maj 2019, 
Tjänsteutlåtande den 19 november 2019 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-11-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Rosalie Sanyang (S) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå bifall till 
motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons 
(M) förslag väljs.
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Återremitterat ärende: Svar på motion från Gert 
Kjellberg (TP) om ändring av tjänstgöringsgraden 
för kommunstyrelsens andre vice ordförande till 
tio procent av heltid 

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

Sammanfattning 
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om att ändra 
tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens nuvarande andre vice 
ordförande till tio procent av heltid.  

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet 2020-01-23 för vidare 
utredning av tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens andre vice 
ordförande. 

Arvodesberedningen genomför nu en översyn av kommunens 
arvodesbestämmelser för förtroendevalda och ska inom ramen för detta 
föra dialog med samtliga nämnders presidium för att få en överblick över 
arvoderingsnivåerna. Detta kommer pågå under hösten 2020. 

Förvaltningen föreslår att man inte föregår arvodesberedningens 
pågående översynsarbete genom att fatta beslut om en förändring i 
nuläget.   

Utöver ovanstående saknas det även stöd i lag för att genomföra den 
förändring som förslaget avser.  

Om det aktuella förslaget antas kommer kommunstyrelsens andre vice 
ordförande inte kunna fullgöra sitt förtroendeuppdrag som kommunalråd. 
Detta då det krävs att ett kommunalråd utför sitt uppdrag på heltid eller 
betydande del av heltid (minst 40 procent).  

Ett kommunalråd är förtroendevald. Ett sådant uppdrag kan endast 
återkallas om det finns stöd i lag.  
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Enligt kommunallagens 4 kapitel kan uppdraget som förtroendevald 
återkallas/upphöra då  

- den förtroendevalde önskar att avgå, 

- den förtroendevalde upphör att vara valbar, 

- val till fullmäktige har upphävts och omval hållits, 

- rättelse har skett genom förnyad sammanräkning och 
mandatfördelningen har ändrats, 

- extra val till fullmäktige har hållits,  

- den förtroendevalde har vägrats ansvarsfrihet, 

- den förtroendevalde har dömts för brott för vilket lägst fängelse i 
två år kan följa, 

- den politiska majoriteten i en nämnd inte längre är densamma 
som i fullmäktige, samt 

- förändringar i nämndorganisationen görs.  

Bestämmelserna i kommunallagens 4 kapitel ger en fullständig bild av 
vid vilka tillfällen, och av vilka skäl, ett kommunalt förtroendeuppdrag 
kan återkallas under löpande mandatperiod.  

Då ingen av ovan nämnda situationer föreligger i aktuellt fall saknas det 
rättsligt stöd för att göra den föreslagna förändringen. Förvaltningen 
förslår därför att motionen avslås.  

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige, § 19 den 23 januari 2020, 
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. 

Bilagor 
Motion den 21 maj 2019, 
Tjänsteutlåtande den 19 november 2019 
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Barnperspektivet 
Förvaltningen har Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till 
att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör 
barn.  

 

 

Evike Sandor 
Tf. kommunchef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2020-01-23  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§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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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2020-01-23  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2019-12-12  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§321 
 
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 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 
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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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2019-12-12  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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 
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. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2019-11-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§225 
 
Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om att ändra 
tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens 2:e vice ordförande till 
10% av heltid 
 
2019/231 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med 
hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2018-06-14, § 92. 

Reservation 
Gert Kjellberg (TP) anmäler skriftlig reservation men har inte inkommit med någon 
till justeringstillfället. 

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, 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2019-11-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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 
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 
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. 

Ajournering 
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 17:15 och återupptas kl. 17:20. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Tanja Siladji Dahne (MP) och Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska 
bifalla arbetsutskottets förslag. 

Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige 
besluta att bifalla motionen och att Martin Johansson (SD) ska lämna lokalen när 
ärendet handläggs på grund av den stora ekonomiska påverkan som beslutet innebär 
för den berörde. 

Beslutsgång 
Ordföranden förklarar att han inte avser att ställa proposition på Gert Kjellbergs (TP) 
yrkande i den del som avser att Martin Johansson (SD) ska lämna lokalen. 

Ordföranden ställer proposition på Gert Kjellbergs (TP) förslag i den del som avser 
att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen mot Tanja Siladji Dahnes (MP) 
m.fl. förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla Tanja 
Siladji Dahnes (MP) m.fl. förslag. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för Tanja Siladji Dahnes (MP) m.fl. förslag. 
Nej- röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag. 

Omröstningsresultat 
6 Ja-röster, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Rolf Persson (KD), George 
Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP), Martin Johansson (SD). 

5 Nej-röster, Rikard Larsson (S), Benny Halldin (S), Gert Kjellberg (TP), Cyril 
Esbjörnsson (TP), Björn Möller (-). 

Tanja Siladji Dahnes (MP) m.fl. förslag väljs.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§242 
 
Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om att ändra 
tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens 2:e vice ordförande till 
10% av heltid 
 
2019/231 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till 
kommunfullmäktiges beslut 2018-06-14, § 92. 

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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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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, § 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 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till 
beslut. 

Benny Andersson (S) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons förslag väljs.
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TU - Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om att 
ändra tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens 
2:e vice ordförande till 10 % av heltid 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till 
kommunfullmäktiges beslut 2018-06-14, § 92. 

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.” 
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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 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, § 188 den 29 augusti 2019. 

Bilagor 
Motion den 21 maj 2019. 

 

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

 

 

 

Ann-Britt Svedberg 
Kommunchef 

148



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2019-06-13, 2019-06-18 samt 2019-08-29  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§188 
 
Anmälan av 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 motionen får väckas. 

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.” 
 
Beslutsunderlag 
Motion den 21 maj 2019. 
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From:                                 Johan Nilsson
Sent:                                  Wed, 5 Jun 2019 15:13:55 +0200
To:                                      Johan Nilsson
Subject:                             Motion till fullmäktige

Från: Gert Kjellberg 
Skickat: den 21 maj 2019 12:22
Till: Tjörns kommun <kommun@tjorn.se>
Kopia: Kommunfullmäktige <kommunfullmaktige@tjorn.se>
Ämne: Motion till fullmäktige 
 
 
Skärhamn 2019-05-21 
 
Till Fullmäktige, Skärhamn 
 
 
MOTION 
 
 
”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. 
 
 
Gert Kjellberg 
Ledamot för Tjörnpartiet i fullmäktige 
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Skickat från min iPad 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-11-26 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§246 

Återremitterat ärende: Svar på motion från Gert Kjellberg 
(TP) om att ändra riktlinjer mot mutor 

2020/42 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen. 

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

Sammanfattning 
Gert Kjellberg (TP) har kommit in med en motion om att 
fullmäktige ska besluta att kommunens riktlinjer mot mutor inte 
ska omfatta förtroendevalda.  

Förvaltningen har i tidigare tjänsteutlåtande avstyrkt förslaget då 
förtroendevalda tillhör den personkrets som kan göra sig skyldiga 
till mutbrott och att det därför är av stor vikt att kommunens 
riktlinjer mot mutor omfattar denna grupp. Det skulle också vara 
skadligt för allmänhetens förtroende om kommunen valde att 
undanta förtroendevalda från riktlinjerna.  

Kommunstyrelsen har återremitterar ärendet för komplettering av 
beslutsunderlaget med arvodesbestämmelser, policy och riktlinjer 
mot mutor samt en redogörelse för vilka ersättningar och arvoden 
som inte har betalats ut enligt gällande bestämmelser under 
innevarande mandatperiod. 

Förvaltningen har kompletterat utredningen med 
arvodesbestämmelser, policy mot mutor och riktlinjer mot mutor.  

Förvaltningen har dock inte kunnat ta fram uppgift om vilka 
arvoden och ersättningar som inte har betalats ut under 
innevarande mandatperiod. Detta då arvodesblanketterna enligt 
gällande dokumenthanteringsplan endast sparas under ett år och 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-11-26 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

redovisningen därutöver kräver en omfattande arbetsinsats. Den 
efterfrågade redovisningen torde dessutom inte ha någon 
betydelse för frågan om förtroendevalda ska omfattas av 
riktlinjerna mot mutor eller inte.  

De handlingar som tillförts ärendet förändrar inte förvaltningens 
inställning till förslaget. Riktlinjerna bedöms vara av viktig 
informativ betydelse för de förtroendevalda och det skulle även 
vara förtroendeskadligt att undanta kommunens politiker från 
kommunens riktlinjer mot mutor.  

Förvaltningen föreslår därför att motionen avslås.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 242 den 12 november 2020 
Kommunstyrelsen, § den 3 september 2020 (återremiss) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 138 den 20 augusti 2020 
Kommunfullmäktige 2020-02-20, § 58 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-23 
Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Tjörns kommun 
Policy mot mutor 
Riktlinjer mot mutor 

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

Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) 
förslag väljs.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-11-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§242 

Återremitterat ärende: Svar på motion från Gert Kjellberg 
(TP) om att ändra riktlinjer mot mutor 

2020/42 

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

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

Sammanfattning 
Gert Kjellberg har kommit in med en motion om att fullmäktige 
ska besluta att kommunens riktlinjer mot mutor inte ska omfatta 
förtroendevalda.  

Förvaltningen har i tidigare tjänsteutlåtande avstyrkt förslaget då 
förtroendevalda tillhör den personkrets som kan göra sig skyldiga 
till mutbrott och att det därför är av stor vikt att kommunens 
riktlinjer mot mutor omfattar denna grupp. Det skulle också vara 
skadligt för allmänhetens förtroende om kommunen valde att 
undanta förtroendevalda från riktlinjerna.  

Kommunstyrelsen har återremitterar ärendet för komplettering av 
beslutsunderlaget med arvodesbestämmelser, policy och riktlinjer 
mot mutor samt en redogörelse för vilka ersättningar och arvoden 
som inte har betalats ut enligt gällande bestämmelser under 
innevarande mandatperiod. 

Förvaltningen har kompletterat utredningen med 
arvodesbestämmelser, policy mot mutor och riktlinjer mot mutor.  

Förvaltningen har dock inte kunnat ta fram uppgift om vilka 
arvoden och ersättningar som inte har betalats ut under 
innevarande mandatperiod. Detta då arvodesblanketterna enligt 
gällande dokumenthanteringsplan endast sparas under ett år och 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-11-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

redovisningen därutöver kräver en omfattande arbetsinsats. Den 
efterfrågade redovisningen torde dessutom inte ha någon 
betydelse för frågan om förtroendevalda ska omfattas av 
riktlinjerna mot mutor eller inte.  

De handlingar som tillförts ärendet förändrar inte förvaltningens 
inställning till förslaget. Riktlinjerna bedöms vara av viktig 
informativ betydelse för de förtroendevalda och det skulle även 
vara förtroendeskadligt att undanta kommunens politiker från 
kommunens riktlinjer mot mutor.  

Förvaltningen föreslår därför att motionen avslås.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen, § den 3 september 2020 (återremiss) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 138 den 20 augusti 2020 
Kommunfullmäktige 2020-02-20, § 58 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-23 
Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Tjörns kommun 
Policy mot mutor 
Riktlinjer mot mutor 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag till beslut.
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Tjänsteutlåtande - Motion om att ändra riktlinjer 
mot mutor 

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

Sammanfattning 
Gert Kjellberg har kommit in med en motion om att fullmäktige ska 
besluta att kommunens riktlinjer mot mutor inte ska omfatta 
förtroendevalda.  

Förvaltningen har i tidigare tjänsteutlåtande avstyrkt förslaget då 
förtroendevalda tillhör den personkrets som kan göra sig skyldiga till 
mutbrott och att det därför är av stor vikt att kommunens riktlinjer mot 
mutor omfattar denna grupp. Det skulle också vara skadligt för 
allmänhetens förtroende om kommunen valde att undanta 
förtroendevalda från riktlinjerna.  

Kommunstyrelsen har återremitterar ärendet för komplettering av 
beslutsunderlaget med arvodesbestämmelser, policy och riktlinjer mot 
mutor samt en redogörelse för vilka ersättningar och arvoden som inte 
har betalats ut enligt gällande bestämmelser under innevarande 
mandatperiod. 

Förvaltningen har kompletterat utredningen med arvodesbestämmelser, 
policy mot mutor och riktlinjer mot mutor.  

Förvaltningen har dock inte kunnat ta fram uppgift om vilka arvoden och 
ersättningar som inte har betalats ut under innevarande mandatperiod. 
Detta då arvodesblanketterna enligt gällande dokumenthanteringsplan 
endast sparas under ett år och redovisningen därutöver kräver en 
omfattande arbetsinsats. Den efterfrågade redovisningen torde dessutom 
inte ha någon betydelse för frågan om förtroendevalda ska omfattas av 
riktlinjerna mot mutor eller inte.  
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De handlingar som tillförts ärendet förändrar inte förvaltningens 
inställning till förslaget. Riktlinjerna bedöms vara av viktig informativ 
betydelse för de förtroendevalda och det skulle även vara 
förtroendeskadligt att undanta kommunens politiker från kommunens 
riktlinjer mot mutor.  

Förvaltningen föreslår därför att motionen avslås.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen, § den 3 september 2020 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 138 den 20 augusti 2020 
Kommunfullmäktige 2020-02-20, § 58 

Bilagor 
Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Tjörns kommun 

Policy mot mutor 

Riktlinjer mot mutor 

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

 

 

 
Evike Sandor 
Tf. kommunchef 
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  för förtroendevalda                                                       
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     Tjörns kommun 

                           Mandatperioden 2019 - 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställt arvodesberedningen 2018-05-14  

Antagna av kommunfullmäktige 2018-06-14, § 92 
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Tillämpningsområde 

§ 1 

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda inom Tjörns kommun och dess kommunala bolag 
som avses i 4 kap kommunallagen (KL) (SFS 1991:900).  

Arvoden till förtroendevalda kan utgå i två olika former, fast arvode eller sammanträdesarvode. 

Med förtroendevalda menas:  

ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, nämnder, styrelser, hel- och delägda kommunala 
bolag, revisorer och deras ersättare.  

 

Bestämmelser gäller även:  

 Ledamöter i beredningsgrupper och intressesammansatta organ som utsetts i enlighet med 
kommunens regler samt de som i övrigt är valda av kommunen och som inte får ersättning på 
annat sätt 

 Efter beslut av respektive bolagsstämma för uppdrag som styrelseledamot och 
lekmannarevisor eller suppleant för dessa i aktiebolag som är hel- eller delägda av 
kommunen 

 För uppdrag i stiftelse när kommunen ska besluta om arvoden 

 Sammanträden med kommunstyrelse, budget- och bokslutsdialoger och övriga 
nämnder/beredningar. 

 
Fast arvode                                                                                                                             
(uppdrag på heltid eller minst 40 procent av heltid) 
 
§ 2  

Fast arvode kan utgå till innehavare av uppdrag på heltid eller minst 40 procent av heltid med 
angivna belopp och utbetalas månadsvis. Det fasta arvodet är avsett ersätta förtroendevald för de 
arbetsuppgifter som ligger inom uppdraget. 

Arbetsuppgifter som anses ingå utöver protokollförda sammanträden, justering av protokoll och som 
täcks av det fasta arvodet är: 

 Inläsning av handlingar  

 Kontakter med allmänhet och press  

 Rutinmässigt informera sig om förvaltningens arbete. Samråd och kontakter med 
förvaltningsledningen, besök på förvaltningar för information  

 Samråd och kontakter med andra ordföranden i frågor som berör den egna 
nämndens/styrelsens frågor  

 Representera nämnden/styrelsen vid invigningar, gratifikationsfestligheter, avtackningar, 
premiärer och motsvarande  
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 Genomgång och beredning av ärenden med sekreteraren, föredragande eller annan anställd i 
anledning av sammanträde, förrättning eller dylikt  

 Fatta beslut i ärenden som nämnden delegerat, påskrift av handling eller liknande  

 Avstämning med företrädare för partiet/partigrupper  

 Förekommande jourverksamhet. 

 

Fast arvode                                                                            
(uppdrag mindre än 40 procent av heltid)                                   

§ 3 

Fast arvode kan utgå till innehavare av uppdrag mindre än 40 procent av heltid med angivna 
belopp och utbetalas månadsvis. Den som har ett fast arvode under 40 procent av heltid har även rätt 
till ersättning för förlorad arbetsinkomst.      

Arbetsuppgifter som anses ingå utöver protokollförda sammanträden, justering av protokoll och som 
täcks av det fasta arvodet är:  

 Fullgöra samtliga för uppdraget förekommande uppdrag/uppgifter som gäller egen 
nämnd/styrelse i enlighet med § 2 

Följande arbetsuppgifter utgår sammanträdesarvode utöver det fasta arvodet: 

 Presidiemöten, sammanträden i arbetsgrupper, kommittéer och verksamhetsråd, budget- 
bokslutsdialog som inte är begränsade till den egna nämnden och som är beslutade av 
Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, dess beredningar eller ordförande 

 Vid deltagande i externa kurs/konferenser av nämnd godkända  

 För egna studiebesök/praktik i verksamhet i Tjörns kommun max 2 heldagar alt. 4 halvdagar 
per kalenderår utgår sammanträdesarvode. (Gäller ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige). 

 

Sammanträdesarvode  

§ 4  

Förtroendevald får sammanträdesarvode med grundarvode för första timman och därefter timarvode 
för varje påbörjad halvtimma. Maximerat till ett grundarvode och sju timarvode per dygn.  

För restid i anslutning till sammanträde/konferens utanför kommunen utgår timarvode med 2/3 av 
sedvanligt timarvode. 

Sammanträdesarvode utgår för:  

 Sammanträde med organ den förtroendevalde tillhör om det förs protokoll eller likvärdiga 
anteckningar  

 Förrättning när en särskild inbjudan/kallelse finns. Gäller alltid att respektive 
nämnd/styrelse/förvaltning ska ha beslutat om deltagande 
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 Annan förrättning då beslut är taget i nämnd eller av nämnd utsedd beslutsdelegat  

 Sammanträde i kommunalt samrådsorgan/intressesammansatt organ 

 Besiktning eller inspektion 

 Överläggning/sammanträde med utomstående myndighet eller organisation 

 Förhandling eller förberedelse inom förhandling med personalorganisation eller annan 
motpart till kommunen 

 Informationsmöte, uppdrag som fadder, kontaktdagar, studiebesök, studieresa, kurs, 
konferens eller liknande som berör kommunal angelägenhet och den egna nämnden 

 Sammanträde i utredningskommittéer, projektgrupper, arbetsgrupper och den som utses att 
företräda kommunen i verksamhetsråd 

 Sammanträde inom ramen för budget- och bokslutsdialoger 

 Vid gemensam justering av protokoll. 

 

Frånvaro  

§ 5  

För förtroendevalda som fullgör uppdrag och som uppbär fast arvode tillämpas sjuklönelagens regler 
om löneavdrag vid sjukdom på samma sätt som för anställd men först vid frånvaro som är längre än 
14 kalenderdagar. Avdrag på det fasta arvodet görs per kalenderdag. 

Förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller minst 40 procent av heltid och som är ledig för 
vård av barn (VAB) eller föräldraledighet ska löneavdrag på det fasta arvodet göras per kalenderdag 
från första dagen. 

Om förtroendevald, som har fast arvode, under en sammanhängande tid som överstiger en månad, 
inte kan fullgöra sitt uppdrag av annan orsak än sjukdom, vård av barn (VAB) eller föräldraledighet 
ska löneavdrag göras för frånvaro över en månad. 

Det åvilar alltid den förtroendevalde att anmäla frånvaron. 

 

Förlorad arbetsinkomst  

§ 6  

Förtroendevald som tagit tjänstledigt för att fullgöra förtroendeuppdrag enligt § 4 för Tjörns 
kommun eller dess bolag har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt nedanstående 
bestämmelser. Detta gäller dock inte förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller betydande 
del av heltid (40 %).  

Grunden för rätten till ersättning är att den förtroendevalde faktiskt har förlorat arbetsinkomst 
(lönebortfall). En förtroendevald som är helt ledig från sin tjänst och därmed inte får någon lön från 
sin arbetsgivare har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst, för tid då man är ledig. Det 
samma gäller för en förtroendevald som tagit partiell och generell tjänstledighet. Ersättning utgår inte 
för tid för inläsning av handlingar.  

161



5 
 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst grundas på i förväg inlämnad uppgift om månads- eller timlön 
och utgår med belopp per timma. Omräkning av månadslön till timlön sker genom att månadslön 
divideras med 165, vilket motsvarar ett genomsnittligt löneavdrag per timma. 

Rätt till förlorad arbetsinkomst förutsätter att förtroendevald lämnar in inkomstuppgift i början av ny 
mandatperiod och därefter vid varje inkomstförändring dock minst 1 gång per år.  

Ersättning sker i enlighet med anmälda timmar på inlämnad reseräkning och kan utgå med högst 8 
timmar per dag. Om förtroendevald med skiftgång/schemalagd arbetstid visar, med intyg från 
arbetsgivaren, att arbetsinkomst förlorats med mer än 8 timmar utgår ersättning även för denna tid. 
Intyg om detta ska lämnas samtidigt med begäran om ersättning. 

Anställd som är förtroendevald 

 Den förtroendevalde är skyldig att styrka den förlorade arbetsinkomsten. Ersättningsbeloppet 
för anställd grundas på den förtroendevaldes timlön enligt avtal. Timlönen ska vara styrkt av 
arbetsgivaren. Vid semesterledighet, kompensationsledighet, arbetstidsförkortning, 
flexledighet utgår ingen förlorad arbetsinkomst.  

 Arbetstiden ska framgå av ett arbetstidsschema eller styrkas genom intyg.  

 Vid nattarbete, skiftarbete och dylikt ska arbetets art vara av den karaktären att arbetspasset 
inte går att bryta. Löneavdraget ska vara styrkt, arbetsledare ska bekräfta att arbetspasset inte 
kan brytas. Kan gälla för både dag och nattarbetare. 

 

Egen företagare som är förtroendevald 

 Med egenföretagare avses person som innehar F-skattsedel. Ersättningens storlek grundas i 
1:a hand på inlämnad uppgift om styrkt årsinkomst, styrkt sjukpenninggrundande inkomst 
och/eller senaste årets inlämnade självdeklaration. Denna ska vara styrkt. 

 Arbetstiden ska framgå i ett arbetstidsschema eller kunna styrkas på annat sätt. 

 För företagare företrädesvis i uppbyggnadsskede kan schablonersättning utgå. Schablonen är 
40 % av kommunalrådets arvode. Arvodesberedningen prövar rätten till ersättning efter 
ansökan.  

 Annan bedömning av arbetsinkomst avgörs i varje enskilt fall av arvodesberedningen.  

 

Övriga  

 I de fall den förtroendevalde har arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller föräldrapenning 
utgår ersättning med det belopp den förtroendevalde går miste om på grund av sitt uppdrag. 
Begärt belopp styrks med intyg eller motsvarande från ansvarig kassa. För 
Försäkringskassans godkännande av fullgörande av uppdrag under pågående sjukskrivning 
ansvarar den förtroendevalde.  

 
  

162



6 
 

Förlorad pensionsförmån – förlorad arbetsinkomst 

§ 7 

Förtroendevald har rätt till en schablonersättning för förlorad pensionsförmån. Ersättningen utges 
från det den förtroendevalde fyller 21 år och med samma procentsats som gäller för PFA-KL 
pension, tjänstemannakollektivet. Pensionsförmånen beräknas på den förtroendevaldes förlorade 
arbetsinkomst och betalas ut en gång per år. Avsättningen är 4,5 % av den förtroendevaldes förlorade 
arbetsinkomst. 

 

Förlorad semesterförmån  

§ 8  

Förtroendevald som tagit tjänstledigt för att fullgöra förtroendeuppdrag för Tjörns kommun i så stor 
omfattning att tjänstledigheten minskar antalet betalda semesterdagar är berättigad till ersättning för 
den förlorade semesterförmånen. Detta gäller dock inte förtroendevalda som fullgör uppdragen på 
heltid eller betydande del av heltid (40 %).  

En förtroendevald som är helt ledig från sin tjänst och därmed inte får någon lön från sin arbetsgivare 
har inte rätt till ersättning för förlorad semesterförmån för tid då man är ledig. Det samma gäller för 
en förtroendevald som tagit partiell och generell tjänstledighet.  

För att arvodesberedningen ska kunna pröva rätten till ersättning krävs begäran från den 
förtroendevalde samt intyg från arbetsgivaren som styrker storleken av den förlorade förmånen.  

 

Övriga kostnader 

§ 9 

Kostnader för barntillsyn, för barn under 12 år, som uppkommer under tid som den förtroendevalde 
fullgör sitt uppdrag har rätt till ersättning. Detta gäller dock inte förtroendevalda som fullgör 
uppdragen på heltid eller betydande del av heltid (40 %). Ersättning utgår inte till familjemedlemmar 
som svarar för barnpassning och inte heller för tid då ordinarie barnomsorg hade kunnat utnyttjas.  

Ersättning för barntillsyn betalas ut efter det att kostnaden uppstått och endast i samband med att 
sammanträdesersättning betalas ut.  

Förtroendevald med funktionsnedsättning kan yrka ersättning för de särskilda kostnader som 
uppkommit till följd av deltagande i sammanträdet eller motsvarande och som inte ersätts på annat 
sätt.  

Kostnaderna ska vara styrkta. 

Yrkande om ersättning enligt denna paragraf prövas av arvodesberedningen eller dess presidium. 

 

Beslut om Pension, omställningsstöd mm  

§ 10 

För nytillträdda förtroendevalda efter valet 2014 gäller Omställningsstöd och Pension för 
förtroendevalda (OPR-KL). Dessa bestämmelser om omställningsstöd och pension har antagits av 
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kommunfullmäktige 2014-06-11, § 120, enligt rekommendation av Sveriges kommuner och 
landsting, SKL.  

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF)) gäller från 1 januari 
2003 för förtroendevald med årsarvoden på heltid eller betydande del av heltid (40 %).  

Enligt beslut av kommunfullmäktige 2014-06-11, § 121, är arvodesberedningen tillika 
pensionsmyndighet för förtroendevalda. 

 

Reseersättning, traktamente och övriga förmåner  

§ 11  

Reseersättning beviljas för resa mellan ordinarie bostad och förrättningsställe eller mellan 
tjänsteställe och förrättningsställe enligt BIA 10, samma ersättning som gäller för anställda om 
avståndet från bostaden och sammanträdesplatsen överstiger 5 km t o r. 

Kostnader för kollektivresa med Västtrafik som understiger 200 kronor ersätts och behöver inte vara 
styrkt. 

För övriga utlägg ex. parkeringsavgifter, resor, trängselskatt, m.m. där kvitto inte finns tillgängliga 
gäller undantaget upp till sammanlagt 100 kronor. Dessa tillägg kan redovisas och ersättas utan 
kvitto. 

Traktamente och resetillägg utgår endast vid flerdygnsförrättning och om avståndet mellan bostaden 
och förrättningsstället överstiger 50 km. 

För samtliga förtroendevalda ska avdrag för kostförmån göras vid alla tillfällen där gemensam lunch 
serveras som arbetsgivaren bekostar. (endagsförrättning). 

 

Grunduppgifter  

§ 12  

Varje förtroendevald ska till Tjörns kommun, kommunkansliet lämna de grunduppgifter kansliet 
begär för att kunna betala ut belopp enligt arvodesbestämmelserna samt verkställa skatteavdrag mm.  

Yrkande om ersättningar bör löpande lämnas in. 

För att säkerställa utbetalning nästkommande månad ska yrkande om ersättningar lämnas till 
sekreteraren senast den sista i månaden. Utbetalning sker av arvode efter att det är vederbörligt 
attesterat. 

 

Tolkning  

§ 13  

Arvodesberedningen ansvarar för tolkningar samt göra mindre ändringar och tillägg avseende dessa 
bestämmelser. Vid beslut i sådana ärenden gäller i tillämpliga delar kommunallagens bestämmelser 
om nämnder. 
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§ 14 

Tillämpning 

Kommunfullmäktige har 2014-06-11, § 121 antagit att arvodesberedningen tillika är 
pensionsmyndighet för förtroendevalda.  

Arvodesberedningen har till uppgift att utfärda tillämpningsföreskrifter i tillämpliga delar och 
upprätta arbetsordning för beredningens arbete.  
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Sammanträdesarvode  2019 – 2022    
Sammanträdesarvode 
Grundarvode 1:a timman 
Följande timmar 
Påbörjad halvtimma 
 
Max arvode/dag 

 
350:- 
200:- 
100:- 
 
300:- + 7 x 200:- = 1,700:- 

 

Justeringsarvode 
Grundarvode 

 
350:- 

 

Kommunfullmäktige  
Arvode per möte 
 
 

 
600:-  

Ersättare ska anmäla när den 
kommer och om den lämnar 
mötet innan avslut. Är ersättaren 
närvarande hela mötet utgår 
600:-, lämnar den mötet eller 
inte är med hela mötestiden 
utgår ½ arvode. 

Kurs/konferens utom kommun 
Vid deltagande utom kommunen 
utgår sammanträdesarvode för 
restid med 2/3 av restiden 
(följande timmar) 

 
200:-/3x2 = 134:-/timma restid 
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Dokumenttyp och beslutsinstans 

Policy 

Kommunfullmäktige 

Dokumentnamn 

Policy mot mutor 

Fastställd/Upprättad 

2016-02+25 

KF § 33 
Dokumentansvarig 

Kommunchef 

 

Dokumentet gäller för 

Tjörns kommun, 
kommunala bolag samt 
stiftelser 

Giltig till och med 

Tillsvidare 

 

Policy mot mutor  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunkansliet 
Gunilla Lövström 
2015-12-21   
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Sida 2 (2) 
Policy mot mutor 

 

Policy mot mutor för Tjörns kommun 

Anställda och förtroendevalda i Tjörns kommun kan i sina roller komma i kontakt 
med ett stort antal människor och företag och i samband med det bli erbjudna 
förmåner eller utsatta för påverkan av olika slag. 

Denna policy med tillhörande riktlinjer har tagits fram för att ge stöd kring hur 
anställda och förtroendevalda ska agera i olika situationer. Varje nämnd, 
förvaltning, bolag samt stiftelse ansvarar för att denna policy med tillhörande 
riktlinjer följs och implementeras i verksamheten. 

 

Policyn innebär att:  

 Anställda och förtroendevalda ska verka på kommuninvånarnas uppdrag 
och iaktta saklighet och opartiskhet i sin tjänste- och uppdragsutövning. 

 Anställda och förtroendevalda ska i sin tjänste- och uppdragsutövning inte 
låta sig påverkas av ovidkommande hänsyn eller intressen, det vill säga det 
som inte är relevant eller som inte har med ”saken” att göra. 

 Anställda och förtroendevalda får inte ta emot, godta ett löfte om eller 
begära en otillåten förmån för utövningen av sin anställning eller sitt 
uppdrag. 

 
 Anställda och förtroendevalda får inte lämna, utlova eller erbjuda en 

otillåten förmån i utövningen av sin anställning eller sitt uppdrag. 
 

 Anställda och förtroendevalda skall betrakta varje förmån från utomstående 
företag, organisationer eller privatpersoner som otillåten om den kan 
påverka tjänste- eller uppdragsutövningen. 

 
 Anställda och förtroendevalda ska agera på ett sådant sätt att misstanke om 

muta inte uppstår. 

 Varje anställd och förtroendevald har själv ett ansvar för sitt agerande. 
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Dokumenttyp och beslutsinstans 

Riktlinjer 

Kommunstyrelsen 

Dokumentnamn 

Riktlinjer mot mutor 
Fastställd/Upprättad 

2016-02-11 

KS § 37 
Dokumentansvarig 

Kommunchef 
Dokumentet gäller för 

Tjörns kommun, 
kommunala bolag samt 
stiftelser 

Giltig till och med 

Tillsvidare 

 

Riktlinjer mot mutor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunkansliet 
Gunilla Lövström 
2015-12-21 
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Sida 2 (9) 
Riktlinjer mot mutor 

 

Innehåll 

1 Inledning 3 
1.1 Omfattning....................................................................... 3 
1.2 Vad säger lagen? ............................................................ 3 

2 Förhållningssätt 4 

3 Exempel på vad som är tillåtet respektive otillåtet? 5 
3.1 Måltider ........................................................................... 5 
3.2 Kundträffar ...................................................................... 5 
3.3 Studieresor, kurser och seminarier .................................. 5 
3.4 Gåvor .............................................................................. 5 
3.5 Tjänster ........................................................................... 5 
3.6 Övriga erbjudanden ......................................................... 5 

4 Rutin vid misstänkt eller upptäckt muta eller mutbrott 7 

5 Ansvar, implementering och uppföljning 8 

6 Exempel 9 
6.1 Förmåner som är otillåtna ................................................ 9 
6.2 Förmåner som är tillåtna i de flesta fall ............................ 9 
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Sida 3 (9) 
Riktlinjer mot mutor 

 

1 Inledning 

Dessa riktlinjer syftar till att konkretisera policyn mot mutor och 
innehåller exempel på hur anställda och förtroendevalda ska agera i 
relation till förmåner till och från företag, organisationer eller 
privatpersoner. 

 

1.1 Omfattning 

Policyn och riktlinjerna gäller för anställda och förtroendevalda i Tjörns 
kommun, bolag och stiftelser i rollen som givare eller mottagare av 
förmån eller gåva. 

 

1.2 Vad säger lagen? 

Bestämmelserna om givande och tagande av muta finns i 10 kap 
brottsbalken (BrB). De omfattar alla arbetstagare och uppdragstagare, 
oavsett om de är anställda i offentlig eller privat tjänst och oberoende av 
befattning eller anställningsform. Reglerna omfattar även 
förtroendevalda.  
 
Av lagreglerna framgår i korthet att den som tar emot, godtar ett löfte om 
eller begär en otillåten förmån för utövningen av sin anställning eller sitt 
uppdrag kan dömas för tagande av muta. I motsvarande mån kan den 
som lämnar, utlovar eller erbjuder en otillåten förmån dömas för givande 

av muta. 
 
En förutsättning för straffansvar är att förmånen anses vara otillåten. Det 
finns dock inga beloppsgränser som anger vad som är otillåtet. En 
bedömning måste således göras från fall till fall. Som huvudregel bör 
anställda och förtroendevalda vara mycket restriktiva med att ta emot 
förmåner och gåvor. 
 
Vid bedömningen av vad som anses vara mutbrott ställs särskilt höga 
krav på offentligt anställda och förtroendevalda. 
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Sida 4 (9) 
Riktlinjer mot mutor 

 

2 Förhållningssätt 

Allmänhetens förtroende är utgångspunkten för alla företrädare för 
Tjörns kommun. Den som blir erbjuden en förmån eller gåva bör därför 
alltid ställa sig dessa frågor:  
 

1. Hur uppfattas situationen utifrån, det vill säga, tål agerandet 
offentlighetens ljus? 

 
2. Varför erbjuds den just mig? 

 
3. Finns det en koppling mellan förmånen och min tjänste- eller 

politikutövning? 
 

4. Är förmånen till nytta för min anställning eller uppdrag eller är 
det en nöjesaktivitet? 

 
Vidare ska anställda och förtroendevalda betrakta varje förmån från 
utomstående företag, organisationer eller privatpersoner som otillåten om 
den kan påverka tjänste- eller uppdragsutövningen. De som ägnar sig åt 
myndighetsutövning och de som arbetar med upphandling, inköp 
och/eller inom omsorgsområdet måste således vara särskilt försiktiga. 
 
Om du är osäker på hur ett erbjudande om en gåva eller förmån ska 
hanteras bör du ta upp frågan med din chef för bedömning. En otillåten 
gåva blir inte tillåten genom att en chef godkänner den, utan varje 
anställd och förtroendevald har själv ett ansvar för sitt agerande. 
 
Vid utlandsresor är det en bra utgångspunkt för det egna uppträdandet att 
de lagar, policys och etiska regler som gäller i Sverige även ska följas 
utomlands. Om den lokala lagstiftningen är strängare gäller naturligtvis 
den. 
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Sida 5 (9) 
Riktlinjer mot mutor 

 

3 Exempel på vad som är tillåtet 
respektive otillåtet? 

3.1 Måltider 

Det är tillåtet för anställda och förtroendevalda att låta sig bjudas på 
enklare måltider av utomstående företag, organisationer eller 
privatpersoner vid enstaka tillfällen under förutsättning att de har ett 
naturligt samband med tjänsten eller uppdraget.  
 

3.2 Kundträffar 

Det är tillåtet att delta i kundträffar som ett utomstående företag 
anordnar om huvudsyftet med träffarna är att utbyta information som 
kan vara till nytta för kommunen. Vidare är det tillåtet att det 
förekommer viss underhållning och att det bjuds på enklare förtäring 
vid träffarna. 
 

3.3 Studieresor, kurser och seminarier 

Det är inte tillåtet för anställda och förtroendevalda att bli bjudna av 
utomstående företag, organisationer eller privatpersoner på studieresor 
eller konferenser. Om studieresan eller konferensen är viktig för 
kommunen att delta i ska kommunen stå för samtliga kostnader. 
Kostnader för enklare seminarium kan vara tillåtet. Om utomstående 
företag eller organisationer bjuder på enklare förtäring i samband med en 
sådan studieresa eller konferens är detta tillåtet att ta emot. 
 

3.4 Gåvor 

Huvudregeln är att anställda och förtroendevalda inte tar emot gåvor 
från företag, organisationer eller privatpersoner. Enklare uppvaktning i 
samband med högtidsdagar, helgdagar, sjukdom eller liknande är dock 
tillåtet att ta emot. Detsamma gäller enklare reklamartiklar. Det är aldrig 
tillåtet att ta emot penninggåvor. 
 

3.5 Tjänster 

Det är inte tillåtet att som privatperson ta emot en tjänst, till underpris 
eller utan att betala, utförd av en leverantör till kommunen. 
 

3.6 Övriga erbjudanden 

Bonuserbjudanden i samband med exempelvis flygresor och 
övernattningar på hotell ska tillfalla arbetsgivaren. 
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Sida 6 (9) 
Riktlinjer mot mutor 

 

 

Det är inte tillåtet att ta emot erbjudanden om en resa, lån av 
sommarstuga, segelbåt eller liknande från utomstående företag och 
personer. 

Att ett visst erbjudande gäller under den anställdes eller den 
förtroendevaldes semester eller fritid saknar betydelse. 
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Sida 7 (9) 
Riktlinjer mot mutor 

 

4 Rutin vid misstänkt eller upptäckt 
muta eller mutbrott 

Anställda i kommunen som befarar att en förmån eller en gåva står i strid 
med dessa riktlinjer ska informera närmaste chef, som i sin tur ska avgöra 
hur förmånen/gåvan ska hanteras. Likaså ska närmaste chef informeras 
vid misstanke om att någon inom kommunen ger eller tar emot mutor. 
Vid tveksamhet om en förmån eller en gåva är tillåten eller ej ska kontakt 
tas med kommunens jurist. 
 
För det fall en anställd ger eller tar emot mutor kommer närmaste chef i 
samråd med personalavdelningen vidta arbetsrättsliga åtgärder. 
 
En förtroendevald som fått erbjudande om en otillåten förmån eller gåva 
ska kontakta kommunchef eller kommunstyrelsens ordförande för 
gemensamt avgörande om det föreligger misstanke om mutbrott. 
 
Misstanke om mutbrott ska alltid polisanmälas. 
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Sida 8 (9) 
Riktlinjer mot mutor 

 

5 Ansvar, implementering och 
uppföljning 

Det yttersta ansvaret för att inte göra sig skyldig till mutbrott faller på 
den anställde eller den förtroendevalde. En anställd eller förtroendevald 
kan inte friskriva sig från ansvar genom att åberopa att arbetsledningen 
lämnat sitt samtycke.  
 
Chefer har ett särskilt ansvar för att policyn och riktlinjerna är kända 
samt att åtgärder vidtas om de inte efterföljs. 
 

Alla förtroendevalda och anställda inom kommunen, bolagen och 
stiftelserna ska ta del av policyn och riktlinjerna. Information/utbildning 
ska ske vid introduktionen för nyanställda och till nytillträdda 
förtroendevalda minst en gång per år vid arbetsplatsträffar, styrelsemöten 
och nämndmöten/KF. 
 
Policyn och riktlinjerna ska finnas tillgängliga på kommunens intranät 
och hemsida. Varje förvaltning, bolag och stiftelse ansvarar för att 
policyn och riktlinjerna efterlevs.  
 

Vartannat år gör dokumentansvarig en översyn av dokumentet och anger 
om det behöver förändras eller inte. 
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Sida 9 (9) 
Riktlinjer mot mutor 

 

6 Exempel 

6.1 Förmåner som är otillåtna 
 

 Penninggåvor i kontanter, värdepapper och liknande. 

 Penninglån på särskilt gynnsamma villkor. 

 Borgensåtaganden eller skuldtäckning. 

 Köpeskilling eller fordran, amortering eller ränta som efterskänks. 

 Bonusarrangemang av olika slag t.ex. vid varuinköp eller 

flygresor och hotellvistelser om förmånen tillfaller den anställde 

och inte arbetsgivaren. 

 Att förfoga över fordon, båt, fritidsbostad eller liknande för privat 

bruk. 

 Helt eller delvis betalda nöjes- eller semesterresor. 

 

 

6.2 Förmåner som är tillåtna i de flesta fall 
 

 Enstaka befogade arbetsmåltider av vardaglig karaktär. 

 Mindre varuprover eller enklare prydnadsföremål och 
minnesgåvor. 

 Enklare uppvaktning på födelsedagar eller vid sjukdom. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2020-09-03  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§167 
 
Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om att ändra riktlinjer mot 
mutor 
 
2020/42 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att komplettera beslutsunderlaget med 
arvodesbestämmelserna, policyn och riktlinjerna mot mutor samt en redogörelse för 
vilka ersättningar och arvoden som inte betalats ut enligt gällande bestämmelserna 
under innevarande mandatperiod. 

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 
 
Sammanfattning 
Gert Kjellberg har kommit in med en motion om att fullmäktige ska besluta att 
kommunens riktlinjer mot mutor inte ska omfatta förtroendevalda.  
Förvaltningen bedömer att det saknas skäl för att göra den föreslagna ändringen.  
 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 138 den 20 augusti 2020 
Kommunfullmäktige 2020-02-20, § 58 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-03-03 
Motion den 10 februari 2020 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska återremittera ärendet för 
att komplettera beslutsunderlaget med arvodesbestämmelserna, policyn och 
riktlinjerna mot mutor samt en redogörelse för vilka ersättningar och arvoden som 
inte betalats ut enligt gällande bestämmelserna under innevarande mandatperiod. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§138 
 
Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om att ändra riktlinjer mot 
mutor 
 
2020/42 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 
 
Sammanfattning 
Gert Kjellberg har kommit in med en motion om att fullmäktige ska besluta att 
kommunens riktlinjer mot mutor inte ska omfatta förtroendevalda.  
Förvaltningen bedömer att det saknas skäl för att göra den föreslagna ändringen.  
 
Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-02-20, § 58 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-03-03 
Motion den 10 februari 2020 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till 
beslut.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2020-02-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§58 
 
Anmälan av motion från Gert Kjellberg (TP) om att ändra riktlinjer 
mot mutor 
 
2020/42 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till 
kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning 
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om att ändra riktlinjer mot mutor. 
 
Motionens innehåll 
 
”Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet, KD, C har bla. i pressen talat om att om 
inte förtroendevalda för en sådan politik som accepteras av Majoriteten så blir 
det ingen ersättning från kommunen. Fullmäktiges ordförande Anders G 
Högmark står bakom sitt partis synsätt om endast ersättning till 
förtroendevalda som kommer med förslag som accepteras av Moderaterna. 
 
Majoriteten har också beslutat att Socialdemokraterna, Tjörnpartiet, Björn på 
Tjörn bedriver destruktiv politik och därför saknas det skäl för att 
förtroendevalda ur dessa partier skall få ersättning för uppdrag. 
 
Tjörns kommun har antagit Policy och riktlinjer mot mutor. Det finnes skäl att nu 
revidera dessa riktlinjer mot mutor eftersom dessa kan stå i konflikt med 
Majoritetens synsätt, att inga pengar skall betalas ut om inte 
politiker för politik som accepteras av Majoriteten. 
 
Policyn och riktlinjerna gäller för anställda och förtroendevalda i Tjörns 
kommun. Genom att ta bort riktlinjer som omfattar förtroendevalda kan 
Majoriteten agera helt fritt utan att riskera bryta mot riktlinjerna mot mutor 
 
Fullmäktige föreslås besluta följande: 
 
1. Fullmäktige beslutar att ge ändra riktlinjer mot mutor så att dessa inte 
omfattar förtroendevalda.” 
 
Beslutsunderlag 
Motion den 10 februari 2020. 
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Till:                                                                                                                       Skärhamn 2020-02-10 
Fullmäktige, Skärhamn 
 

Motion: 
 

Ändringar av Riktlinjer mot mutor så att inte 
förtroendevalda omfattas 
 
Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet, KD, C har bla. i pressen talat om att om 
inte förtroendevalda för en sådan politik som accepteras av Majoriteten så blir 
det ingen ersättning från kommunen. Fullmäktiges ordförande Anders G 
Högmark står bakom sitt partis synsätt om endast ersättning till 
förtroendevalda som kommer med förslag som accepteras av Moderaterna. 
 
Majoriteten har också beslutat att Socialdemokraterna, Tjörnpartiet, Björn på 
Tjörn bedriver destruktiv politik och därför saknas det skäl för att 
förtroendevalda ur dessa partier skall få ersättning för uppdrag. 
 
Tjörns kommun har antagit Policy och riktlinjer mot mutor.  
Det finnes skäl att nu revidera dessa riktlinjer mot mutor eftersom dessa kan 
stå i konflikt med Majoritetens synsätt, att inga pengar skall betalas ut om inte 
politiker för politik som accepteras av Majoriteten. 
 
Policyn och riktlinjerna gäller för anställda och förtroendevalda i Tjörns 
kommun. Genom att ta bort riktlinjer som omfattar förtroendevalda kan 
Majoriteten agera helt fritt utan att riskera bryta mot riktlinjerna mot mutor  
 
Fullmäktige föreslås besluta följande: 

 
1. Fullmäktige beslutar att ge ändra riktlinjer mot mutor så att dessa inte 

omfattar förtroendevalda. 

 

Gert Kjellberg 

                    TJÖRNPARTIET  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-01-14 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§6 

Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om att be 
fastighetsägare inom kommunala VA-områden som fått 
sitt dricksvatten från Stenungsunds kommun om ursäkt 
för det bevattningsförbud som infördes juli 2019 

2019/365 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen. 

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

Sammanfattning 
Gert Kjellberg (TP) har inkommit med en motion med yrkande om 
att kommunfullmäktige ska ge uppdrag till kommunstyrelsen att 
tillse att dess ordförande författar ett brev med ursäkt till de 
fastighetsägare som trots dricksvattenleverans från en annan 
kommun ändå omfattades av bevattningsförbud under 2019. 

Med hänsyn till att det inte är möjligt att fastställa vilka fastigheter 
som får sitt vatten från Stenungsund samt den omständigheten att 
det är otillåtet för kommunfullmäktige att recensera beslut som 
kommunstyrelsen fattat i ärenden rörande myndighetsutövning 
mot enskilda bedöms det vara olämpligt att besluta i enlighet med 
motionen. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-10,  § 280 
Kommunfullmäktige 2020-10-15, § 174 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-11-17 
Komplettering avseende införande av bevattningsförbud i Tjörns 
kommun 
Motion 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-01-14 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M), George Strömbom (C) och Tanja Siladji Dahne (MP) 
föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 

Gert Kjellberg (TP) och Rikard Larsson (S) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) med 
fleras förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Lars Carlssons (M) med fleras förslag 

Nej-röst för Gert Kjellbergs (TP) och Rikard Larssons (S) förslag 

Omröstningsresultat 
6 Ja röster, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Bo Bertelsen (M), 
Magne Hallberg (KD), George Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP). 

5 Nej röster, Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Gert Kjellberg 
(TP), Cyril Esbjörnsson (TP), Björn Möller (-) fd (M). 

Lars Carlssons (M) med fleras förslag väljs. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-12-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§280 

Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om att be 
fastighetsägare inom kommunala VA-områden som fått 
sitt dricksvatten från Stenungsunds kommun om ursäkt 
för det bevattningsförbud som infördes juli 2019 

2019/365 

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

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

Sammanfattning 
Gert Kjellberg (TP) har inkommit med en motion med yrkande om 
att kommunfullmäktige ska ge uppdrag till kommunstyrelsen att 
tillse att dess ordförande författar ett brev med ursäkt till de 
fastighetsägare som trots dricksvattenleverans från en annan 
kommun ändå omfattades av bevattningsförbud under 2019. 

Med hänsyn till att det inte är möjligt att fastställa vilka fastigheter 
som får sitt vatten från Stenungsund samt den omständigheten att 
det är otillåtet för kommunfullmäktige att recensera beslut som 
kommunstyrelsen fattat i ärenden rörande myndighetsutövning 
mot enskilda bedöms det vara olämpligt att besluta i enlighet med 
motionen. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-10-15 § 174 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-11-17 
Komplettering avseende införande av bevattningsförbud i Tjörns 
kommun 
Motion 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-12-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Rosalie Sanyang (S) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå bifall till 
motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) 
förslag väljs.
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Tjänsteutlåtande - Motion från Gert Kjellberg (TP) 
om att be fastighetsägare inom kommunala VA-
områden som fått sitt dricksvatten från 
Stenungsunds kommun om ursäkt för det 
bevattningsförbud som infördes juli 2019 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Sammanfattning 
Gert Kjellberg har inkommit med en motion med yrkande om att 
kommunfullmäktige ska ge uppdrag till kommunstyrelsen att tillse att 
dess ordförande författar ett brev med ursäkt till de fastighetsägare som 
trots dricksvattenleverans från en annan kommun ändå omfattades av 
bevattningsförbud under 2019. 

Med hänsyn till att det inte är möjligt att fastställa vilka fastigheter som 
får sitt vatten från Stenungsund samt den omständigheten att det är 
otillåtet för kommunfullmäktige att recensera beslut som 
kommunstyrelsen fattat i ärenden rörande myndighetsutövning mot 
enskilda bedöms det vara olämpligt att besluta i enlighet med motionen.  

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-10-15 § 174 

Bilagor 
Motion 

Komplettering avseende införande av bevattningsförbud i Tjörns 
kommun 
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Ärendet  
Gert Kjellberg har kommit in med en motion. Av motionen framgår 
följande.  

Kommunen har fastställt allmän VA-anläggnings verksamhetsområden 
och dess gränser. Beslut visar visa vilka fastigheter som ingår i områden.  

Under i juli-2019 beslutade kommunen om bevattningsförbud som 
omfattade samtliga VA-anläggnings verksamhetsområden inom 
kommunen. Detta trots att många fastigheter får sitt dricksvatten från 
Stenungsunds kommun. Detta innebär att det varit inskränkningar i 
fastighetsägares nyttjande av dricksvatten trots leverans från en annan 
kommun.  

Därav finnes det all anledning att kommunstyrelsen nu ber de drabbade 
fastighetsägarna om ursäkt för de har omfattas av ett förbud trots 
vattenleverans från annan kommun.  

Tjörns kommun har en av Sveriges högsta VA-avgifter och därmed anser 
jag det skamligt att fastighetsägare skall beläggas med kraftiga 
restriktioner trots att de inte får vatten från Tjörns kommuns 
vattentäkter. För att återvinna förtroendet för kommunens styrning av 
dricksvatten leveranserna så bör ett brev tillställas samtliga 
fastighetsägare i de VA-anläggnings verksamhetsområden inom 
kommunen som har fått vattenleveranser via annan kommun.  

Fullmäktige föreslås besluta: Att ge uppdrag till kommunstyrelsen om 
tillse att dess ordförande författar ett brev med ursäkt till de 
fastighetsägare som trots dricksvatten leverans från en annan kommun 
ändå omfattades av bevattningsförbud under 2019. 

Förvaltningens bedömning 
Tidigare kommunchef beslutade under sommaren 2019 att införa 
bevattningsförbud i kommunen. Detta med anledning av den torka som 
rådde vid tidpunkten.  

Kommunens allmänna VA-anläggning för vattenförsörjning får vatten 
från både Tjörn och Stenungsund. Det vatten som kommer från 
Stenungssund blandas ut med vatten från Tjörn i ledningsnät och 
högreservoirer (vattentorn). Det går därför inte att fastställa vilka 
fastigheter som får sitt vatten från Stenungssund. Med hänsyn till detta 
går det inte heller att bestämma vilka fastighetsägare som ska tillskrivas 
på det sätt som föreslås i motionen. 

Vidare är det beslut som fattades om bevattningsförbud till sin karaktär 
att betrakta som myndighetsutövning gentemot de fastighetsägare som 
förbudet riktade sig mot.  
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Av regeringsformen framgår att kommunfullmäktige inte får bestämma 
hur en nämnd ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot 
enskild. Bestämmelsen innebär att fullmäktige inte heller får kritisera en 
nämnd för ett beslut som fattats i ett enskilt fall.  

Visserligen var det beslut som tidigare kommunchef fattade inte något 
kommunstyrelsebeslut i lagens mening, då det saknades delegation för 
kommunchefen att besluta i frågan. Beslutet var emellertid att hänföra till 
ett ärende som typiskt sett utgör ett nämndbeslut och som även innefattar 
myndighetsutövning mot enskild.  

Mot bakgrund av regeringsformens bestämmelse bedöms det vara 
olämpligt att kommunfullmäktige i efterhand recenserar ett beslut som 
fattats inom ramen för en nämnds ansvarsområde.   

Mot bakgrund av detta samt vad som anförts ovan om vattentillförseln 
föreslår förvaltningen att motionen avslås.  

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

 

 

 
Evike Sandor 
Tf. kommunchef 
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Komplettering avseende införande av 
bevattningsförbud i Tjörns kommun 

Tjörns kommun påverkades av den varma och torra sommaren 2018. 
Ett bevattningsförbud infördes under hela sommaren och en bit in på 
hösten, beslutet fattades då av kommunchefen som ett 
verkställighetsbeslut. 
 
Kommunen har sedan dess följt upp vattensituationen och genomförda 
åtgärder, såväl av teknisk som kommunikativ karaktär. Information om 
vattenläget och genomförda åtgärder har regelbundet även delgivits 
politiken i olika sammanhang av såväl kommunchef, VA-chef som 
Samhällsbyggnadschef.  
 
Den 1 juli 2019 genomfördes ett arbetsmöte med berörda tjänstemän om 
vattensituationen. Kommunens VA- chef redogjorde för den aktuella 
vattensituationen och kommande prognos om vattenläget. Efter 
genomgång av läget och efterföljande diskussion i gruppen, gjordes en 
sammantagen bedömning att det i ett förebyggande syfte är dags att 
införa ett bevattningsförbud. Kommunchefen fattade därför vid mötet ett 
verkställighetsbeslut i förebyggande syfte om ett bevattningsförbud. 
Kommunikationsavdelningen fick i uppdrag av kommunchefen att på 
olika sätt kommunicera beslutet. Kommunchefen informerade samma 
dag kommunstyrelsens arbetsutskott, som tillika utgör 
krisledningsnämnd, om beslutet. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Ann-Britt Svedberg 
Kommunchef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2020-10-15  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§174 
 
Anmälan av motion från Gert Kjellberg (TP) om att be 
fastighetsägare inom kommunala VA-områden, som fått sitt 
dricksvatten från Stenungsunds kommun, om ursäkt för 
bevattningsförbudet som infördes juli 2019 
 
2019/365 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till 
kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning 
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om att be fastighetsägare inom 
kommunala VA-områden, som fått sitt dricksvatten från Stenungsunds kommun, 
om ursäkt för bevattningsförbudet som infördes juli 2019, med följande yrkande: 
 
”Att ge uppdrag till kommunstyrelsen om tillse att dess ordförande författar ett brev 
med ursäkt till de fastighetsägare som trots dricksvatten leverans från en annan 
kommun ändå omfattades av bevattningsförbud under 2019.” 
 
Beslutsunderlag 
Motion den 7 november 2019. 
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Skärhamn 2019-11-04 

Till: 

Kommunfullmäktige, Skärhamn 

MOTION: 

Att kommunstyrelsen ber fastighetsägare inom kommunala 

VA-områden som fått sitt dricksvatten från Stenungsunds kommun 

om ursäkt för det bevattningsförbud som infördes juli 2019. 

Bakgrund: 

Kommunen har fastställt allmän VA-anläggnings verksamhetsområden och dess gränser.  

Beslut visar visa vilka fastigheter som ingår i områden. 

Under i juli-2019 beslutade kommunen om bevattningsförbud som omfattade samtliga  

VA-anläggnings verksamhetsområden inom kommunen. Detta trots att många fastigheter får 

sitt dricksvatten från Stenungsunds kommun. Detta innebär att det varit inskränkningar i 

fastighetsägares nyttjande av dricksvatten trots leverans från en annan kommun. 

Därav finnes det all anledning att kommunstyrelsen nu ber de drabbade fastighetsägarna om 

ursäkt för de har omfattas av ett förbud trots vattenleverans från annan kommun. 

Tjörns kommun har en av Sveriges högsta VA-avgifter och därmed anser jag det skamligt att 

fastighetsägare skall beläggas med kraftiga restriktioner trots att de inte får vatten från Tjörns 

kommuns vattentäkter. För att återvinna förtroendet för kommunens styrning av dricksvatten 

leveranserna så bör ett brev tillställas samtliga fastighetsägare i de 

VA-anläggnings verksamhetsområden inom kommunen som har fått vattenleveranser via annan 

kommun. 

Fullmäktige föreslås besluta: 

Att ge uppdrag till kommunstyrelsen om tillse att dess ordförande författar ett brev 

med ursäkt till de fastighetsägare som trots dricksvatten leverans från en annan 

kommun ändå omfattades av bevattningsförbud under 2019. 

 
Gert Kjellberg 

          TJÖRNPARTIET 
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          Motion 

 

Inrätta en kommunövergripande avdelning för social hållbarhet! 
Tjörns kommun har med nuvarande politiska majoritets snävt tilldelade budgetramar lagt ned såväl 
riktat som allmänt förebyggande arbete för bl.a. barn och unga. Samtidigt som kommunen satsar 
många miljoner kronor per år på kommunövergripande arbete som exempelvis folkhälsoarbete, 
trygg och säker kommun, kommunövergripande grupper som ”SOS” och kulturgrupper. 
Samordningen och organiseringen av detta gemensamma förebyggande arbete brister, speciellt för 
att nå en långsiktig social hållbarhet. Därför föreslår vi att en kommunövergripande avdelning för 
”Sociala Hållbarhetsfrågor” inrättas vars arbete bör styras med tydliga effektmål för att nå 
verkningsfulla insatser.   

Även i vår kommun finns människor i utanförskap, vilket leder till mänskligt lidande och ohälsa. Ett 
gott, rehabiliterande och förebyggande arbete lägger en bra grund för våra medborgare, oavsett var 
man befinner sig i livet, och oavsett om man själv är mottagare av insatser från kommunen eller är 
närstående. Ett kommunövergripande sammanhållet arbete för social hållbarhet i kommunen bidrar 
till att individer och grupper får lika möjligheter och rättigheter. Att satsa på en avdelning som driver 
socialt hållbara frågor främjar bl.a. det strukturella förebyggande arbetet och minskar samtidigt 
behovet av individuella insatser i facknämnderna. Det är viktigt att arbetet och insatserna utformas 
så att det stärker den enskildes möjligheter till ett värdigt liv, oavsett ålder, och till att våra 
medborgare känner ett välbefinnande samt trygghet i tillvaron. Insatserna ska ha tydliga mål och ska 
följas upp kontinuerlig för att säkerställa att resultatet gynnar våra medborgare generellt, men 
särskilt barn- och unga, funktionsnedsatta samt de äldre. 

Med ett bättre förebyggande arbete på kommunövergripande nivå skulle det kunna ge bättre 
förutsättningar att bedriva ett gott förebyggande arbete och ge större effekter än vad det gör idag.   

En övergripande avdelning för social hållbarhet skulle också med kraft kunna implementera 
barnkonventionens lag på kommunövergripande nivå. Utgångspunkten för omställning till en hållbar 
utveckling är lagstiftning och att de nationella måldokumenten anpassas till våra lokala mål- och 
strategidokument. Anpassningen måste ske utifrån de lokala förutsättningar och möjligheter som 
finns i vår kommun. En avdelning för social hållbarhet skulle med fördel kunna arbeta fram 
processerna för detta. Den koncernövergripande organisering som vi föreslår skapar också goda 
förutsättningar för att få en bättre överblick över de externa medel som går att söka för att göra 
nytta för våra medborgare.  

 

Därför föreslår jag/vi  

Att en politiskt sammansatt grupp inrättas för att samordna detta arbete. 

 

Anette Johannessen (S)                      Maud Hultberg (S) 
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Klädesholmen 2020-12-09 
 
Till: 
Fullmäktige, Skärhamn 
 

Motion: 
 

Laddningsmöjligheter fordon, boendeparkering Rönnäng 
 
Det förekommer frekventa förfrågningar från boende på Åstol, Dyrön att få 
laddningsmöjligheter vid de P-platser som kommunen hyr ut vid Jannes Äng 
samt vid Rönnängs bryggas boendeparkering. 
 
Tjörnpartiet anser det är av vikt att kommunen snarast ger de boende på öarna 
laddningsmöjligheter för deras fordon vid ett antal platser.  Det är inte säkert 
att behovet finnes för alla parkeringsplatser men vi anser att möjligheten 
måste finnas för de som har ett behov. 
 
Tjörnpartiet tror att laddningsmöjligheter förenklar vardagen för de som bor 
ute på bilfria öar och bidrar till motivering till ökad åretruntboende. Det är av 
förklarliga själ svårt att parkera bilen hemmavid för laddning vid den egna 
bostaden. 
 
 
Fullmäktige föreslås besluta följande: 

1. Fullmäktige beslutar att ge uppdrag till kommunstyrelsen att tillse att 
fordonsägare som har behov av laddningsmöjligheter vid kommunens 
boendeparker inom området i anslutning till Rönnängs brygga  får 
denna möjlighet inom en överskådlig tid.  

 

   Gert Kjellberg ledamot för Tjörnpartiet i fullmäktig 

                    TJÖRNPARTIET  
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Interpellation ställd till Lars Carlsson ordförande för samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Mot bakgrund av höga höjningar av va-taxan för privatkonsumenter jämfört med industrins 
påtalade otillräckliga avgifter. 
 
I vilken utsträckning kostnadstäcks det avtal som Seafood innehar tom 20211231 för 
innevarande behov? 
 
Vad händer 2022 kommer taxan att sänkas eller finns redan nu ett uppdämt behov att reglera 
en ökning av taxan och i så fall vilken utsträckning beräknat i kronor och öre? 
 
Hur lyder den begränsningsklausul som kan ge ersättning för en högre mängd processvatten 
än vad avtalet grundas på? 

 
För Vänsterpartiet 
Alma Sibrian 
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