
Kommunfullmäktige 
  2021-02-18 

Kungörelse 
Kommunfullmäktige sammanträder den 25 februari 2021, kl. 
18:00, Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn samt via 
Teams 

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 3/3 kl 16:30) 

  

3 Fastställande av närvaro   

4 Fastställande av dagordning   

Beslutsärenden 

5 Val av ombud till årsmöte för 
Bohuskustens vattenvårdsförbund 21/4 

2020/348  

6 Val av suppleant till Renova AB och 
Renova Miljö AB styrelser (Anders G 
Högmark (M) invald föregående år fram 
till årsstämman) 

2020/348  
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7 Val av ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden (MP) 

2021/18  

8 Val av ersättare i valberedningen (V) 2021/18  

9 Fördelning av budget 2021 avseende 
politikerkostnader 

2021/15  

10 Fråga från Martin Johansson (-) fd (SD) 
ställd till samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande Lars Carlsson (M) om hur 
många laddstolpar som installerats i 
kommunal regi 

2020/260  

11 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  

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

2020/42  

13 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  

14 Svar på motion från Rikard Larsson (S) 
om LSS-verksamhet på Tjörns skolor 

2019/362  

15 Svar på motion från Thord Jansson (SD) 
angående solceller på offentliga 
byggnader 

2019/173  

16 Svar på motion från Rikard Larsson (S) 
om solpark 

2019/392  
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17 Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) 
om val av nytt oppositionsråd tillika 
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande 

2019/39  

18 Svar på motion från Rosalie Sanyang (S) 
om att följa reglementet vid val av 2:e 
vice ordförande i kommunstyrelsen 

2019/78  

19 Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) 
och Cyril Esbjörnsson (TP ) om köp av 
Långekärrskolans lokaler av Tjörns 
Bostads AB 

2017/599  

Anmälningsärenden 

20 Anmälan av motion från Christy 
Whiddon (S) om förebyggande 
utbildning för hela samhället om 
ohälsosamma levnadsvanor 

2021/45  

21 Anmälan av motion från Martin 
Johansson (-) fd (SD) om langebockar 

2021/44  

22 Anmälan av motion från Anna 
Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne 
(MP) om Agenda 2030 organisation 

2021/46  

23 Anmälan av motion från Anna 
Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne 
(MP) om Klimatet 2030 

2021/48  

 

Välkomna! 

Anders G Högmark 
(M) 
ordförande

Johan Nilsson 
kommunsekreterare 
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From:                                 Monica Dahlberg
Sent:                                  Thu, 28 Jan 2021 07:34:48 +0000
To:                                      Undisclosed recipients:
Subject:                             Årsmöte Bohuskustens vattenvårdsförbund den 21 april 2021

Till
Medlemmarna i Bohuskustens vattenvårdsförbund (BVVF) 
 
 
 
Årsmöte för Bohuskustens vattenvårdsförbund 2021

Årsmötet för Bohuskustens vattenvårdsförbund hålls den 21 april 2021 (Troligen digitalt). 
Inbjudan och program skickas ut i mars men boka gärna in datumet redan nu, varmt välkomna!  
 
Kommunerna uppmanas att, om det inte redan är beslutat, utse ombud samt ersättare till stämman 
och meddela kansliet vem som kommer att representera kommunen så att inbjudan kan sändas till 
rätt person.

 
Med vänlig hälsning
Monica Dahlberg, sekr 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Monica Dahlberg
Regionplanerare med fokus på vattenvård
Göteborgsregionen (GR) 
Miljö och samhällsbyggnad
Telefon: 031-335 54 79
www.goteborgsregionen.se

Bohuskustens vattenvårdsförbund www.bvvf.se
Göta älvs vattenvårdsförbund www.gotaalvvvf.org
Vattenråd för Göta älv, Mölndalsån & Säveån www.vattenradivast.se  
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www.goteborgsregionen.se
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1l51pK-00039p-4A&i=57e1b682&c=ImilIYW2i6hM0ZNGTbiff6qaC4K--zkcVNTQHbiFyBrpYZ3FyUTD7Qm3fL_nLnbrFlTfJW0_DNZ5Jb-TCEphp7119eUEaQ9RTHFkFrl2UBtOB6boEAoX9XmzDzKBP7rlYRIAXqK8yTgGKLtnjwFXbBILw-fsXkIT6UnG3CvKYP3pErp7YfHe61j8FBwv8JDasDcF7WjWfxkUFF020cVMIxThXB_7Ow0XOUOBcooiZGc
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1l51pK-00039p-4A&i=57e1b682&c=OAD3CFXdNa9WYe1PN9_OvCaMNXgLzlRd9kEWkGKhX3pIDwp_bGY8RkM7cImm9OfwlGykn2Ccfl2eX0zCoPoh3dx18umntDf9yLIJbiM1WJGU815TwgEPQ9PoxG0eZYO4f4OJ-j5guCFUarrJTwMH5yP4-DgRjjtOxpPJ_rXwLz-NOvQicZ8ij-fBbJI7_lKZ_FMSm3QByNiZACar37yI61F-6tPMopCRncxrNfpL1Gw
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1l51pK-00039p-4A&i=57e1b682&c=NUbY3gpWQz5dphsFcoKc3mlXWPmS1nRd3FgLPl-8yYQK8DXCYP1wGKWvLsCpVvF5QiQk_Dm3GmAUF1bMa5xhF_lCTtUkNDtVMarZRBDhzB5DBUmljsIoXoG8rIz4-f0YdKgicYUnN23VkYq5i0vk6WfdSTmXQu8uds_XHHodregi8-V7aCRm3d9obKSNH_B6BkzbmvT4-19UwenujhFfCi1aTNKkY5S0Ps6ApbDXEIc


Postadress Besöksadress Telefon Reg.nr/F-skattsedel Bankgironr E-post 
Box 156 Gullbergs Strandgata 20-22 031 61 80 00 14-556108-3337 5680-9288  info@renova.se 

401 22  Göteborg Göteborg Telefax VAT No. Plusgiro Hemsida 
  031 61 86 84 SE556108333701 483 66 02-5 www.renova.se 

 
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

 

 2021-02-18 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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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-01-28 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§11 

Val av ersättare i samhällsbyggnadsnämnden (MP) 

2021/18 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera ärendet till valberedningen 
för nominering av ersättare i samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Sammanfattning 
Olof Wängborg (MP) har entledigats från uppdraget som ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden. Fyllnadsval ska därför ske. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021-01-28, § 10 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anna Wängborg (MP) föreslår Carl Bloom (MP) som ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Gert Kjellberg (TP) föreslår Magnus Gulbrandsson (TP) som ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Carl Bloom (MP) väljs. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige konstaterar att det ej är möjligt att genomföra 
sluten omröstning vid dagens sammanträde. 

Efter begärd omröstning föreslår Benny Halldin (S) att ärendet ska 
remitteras till valberedningen för nominering av ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Benny Halldins (S) förslag 
att remittera ärendet till valberedningen. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-02-11 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§23 

Fördelning av budget 2021 avseende politikerkostnader 

2021/15 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
godkänna fördelningen av budget 2021 avseende 
politikerkostnader. 

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 
Kommunfullmäktige har beslutat om en rambudget för 
politikerkostnader om 9 Mkr, där revisionen tilldelats 1,04 Mkr. 
Arvodesberedningen har utifrån det framtagit förslag till 
fördelning på nämndnivå och översänt till kommunstyrelsen för 
vidare hantering. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-28, § 8 
Arvodesberedningen 2020-12-15 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-01-20 
Fördelning av budget 2021 avseende politikerkostnader. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (-) fd (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-01-28 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§9 

Fördelning av budget 2021 avseende politikerkostnader 

2021/15 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna fördelningen av 
budget 2021 avseende politikerkostnader. 

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 
Kommunfullmäktige har beslutat om en rambudget för 
politikerkostnader om 9 Mkr, där revisionen tilldelats 1,04 Mkr. 
Arvodesberedningen har utifrån det framtagit förslag till 
fördelning på nämndnivå och översänt till kommunstyrelsen för 
vidare hantering. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-01-20 
Fördelning av budget 2021 avseende politikerkostnader. 

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

1 (1)  

Kommunstyrelsen 
  

2021-01-20 Dnr 2021/15-041 

Johan Nilsson 
Kommunsekreterare  
0304-60 10 27 
johan.nilsson@tjorn.se 

Kommunstyrelsen 

 
 
  

 

 

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

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

Kroksdalsvägen 1 
E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se 
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TU Fördelning av budget 2021 avseende 
politikerkostnader 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå  
kommunfullmäktige besluta att godkänna fördelningen av budget 2021 
avseende politikerkostnader. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har beslutat om en rambudget för politikerkostnader 
om 9 Mkr, där revisionen tilldelats 1,04 Mkr. Arvodesberedningen har 
utifrån det framtagit förslag till fördelning på nämndnivå och översänt till 
kommunstyrelsen för vidare hantering. 

Bilagor 
Fördelning av budget 2021 avseende politikerkostnader. 

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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Instans
Budgetram Budget Utfall per

201130 Avvikelse +/- Budget Budget

2021 2020 2020 Utfall 2020 per
201130 2019 2018

KF* 1980 1940 1 636 304 1840 1800
Revision 1040 1020 419 601 1000 950
Överförm. 20 10 27 -17 10 10
Valnämnd 0 0 19 -19 110 100

Arvodesberedn. 40 40 31 9 50 80

KS 2500 2450 2 554 -104 2550 2500

Kultur & fritid 550 620 443 177 640 610

Barn & utbildn. 780 800 672 128 850 900

Socialnämnd 1170 1170 1040 130 1050 1200

Samhällsbygg 920 950 888 62 900 750

Totalt 9000 9000 7729 1271 9000 9000

* KFs budgetram inkluderar ej de utökade kostnader som är relaterat till IT-verktyg och övriga investeringar
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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. 

25



 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 
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 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. 

32



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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 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 
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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.  
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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.  
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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. 

 

47



8 
 

§ 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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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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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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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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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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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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2020-11-17 Dnr 2019/365-349 

 

 

 
Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr 212000-1306 
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471 80 Skärhamn 

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

 
 

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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2020-11-17 Dnr 2019/365-349 
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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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Kommunstyrelsen 
  

2019-07-23 Dnr 2019/272-349 

Ann-Britt Svedberg 
Kommunchef 
0304-60 10 25 
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Förvaltningsrätten i Göteborg 
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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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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-02-11 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§20 

Svar på motion från Rikard Larsson (S) om LSS-
verksamhet på Tjörns skolor 

2019/362 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att frågan 
ska utredas kopplat till strukturen för framtidens skola och med 
det anses motionen bifallas. 

Sammanfattning 
Rikard Larsson (S) har väckt en motion om LSS-verksamhet på Tjörns 
skolor. Motionen har remitterats till socialnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden samt Tjörns Bostads AB och Tjörns Måltids AB. 
Socialnämnden föreslår att frågan utreds kopplat till strukturen för 
framtidens skola. Det noteras även från socialförvaltningen att det inte i 
dagsläget finns rätt förutsättningar att skapa denna typ av daglig 
verksamhet på Tjörns kommun. Resterande instanser ställer sig positiva 
till förslaget men kan ej ansvara för handledningen som krävs. 

Mot bakgrund av att det idag inte finns rätt förutsättningar för att 
skapa denna typ av daglig verksamhet har förvaltningen föreslagit 
att motionen avslås.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-28, § 5 
Tjörns Måltids AB 2020-05-20, § 32 
Tjörns Bostads AB 2020-05-19, § 32 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-02-27, § 25 
Socialnämnden 2020-01-29, § 13 
Kommunfullmäktige 2019-11-14, § 268 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Tjörns Måltids AB 2020-05-11 
Tjänsteutlåtande Tjörns Bostads AB 2020-04-22 
Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsnämnden 2020-02-17 
Tjänsteutlåtande socialnämnden 2020-01-10 
Motion från Rikard Larsson (S) om LSS-verksamhet på Tjörns 
skolor 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-02-11 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet 
Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag, med ändring från att motionen är besvarad till 
att den ska bifallas. 

Björn Möller (-) fd (M), Martin Johansson (SD) och Rosalie Sanyang (S) 
föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla Tanja Siladji Dahnes (MP) 
förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-01-28 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§5 

Svar på motion från Rikard Larsson (S) om LSS-
verksamhet på Tjörns skolor 

2019/362 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att frågan ska utredas kopplat 
till strukturen för framtidens skola och med det anses motionen 
besvarad. 

Sammanfattning 
Rikard Larsson (S) har väckt en motion om LSS-verksamhet på Tjörns 
skolor. Motionen har remitterats till socialnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden samt Tjörns Bostads AB och Tjörns Måltids AB. 
Socialnämnden föreslår att frågan utreds kopplat till strukturen för 
framtidens skola. Det noteras även från socialförvaltningen att det inte i 
dagsläget finns rätt förutsättningar att skapa denna typ av daglig 
verksamhet på Tjörns kommun. Resterande instanser ställer sig positiva 
till förslaget men kan ej ansvara för handledningen som krävs. 

Mot bakgrund av att det idag inte finns rätt förutsättningar för att 
skapa denna typ av daglig verksamhet har förvaltningen föreslagit 
att motionen avslås.  

Tidigare beslut 
Tjörns Måltids AB 2020-05-20, § 32 
Tjörns Bostads AB 2020-05-19, § 32 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-02-27, § 25 
Socialnämnden 2020-01-29, § 13 
Kommunfullmäktige 2019-11-14, § 268 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-01-19 
Tjänsteutlåtande Tjörns Måltids AB 2020-05-11 
Tjänsteutlåtande Tjörns Bostads AB 2020-04-22 
Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsnämnden 2020-02-17 
Tjänsteutlåtande socialnämnden 2020-01-10 
Motion från Rikard Larsson (S) om LSS-verksamhet på Tjörns 
skolor 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-01-28 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
socialnämndens förslag, att frågan ska utredas kopplat till strukturen 
för framtidens skola. 
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TU - Svar på motion från Rikard Larsson (S) om 
LSS-verksamhet på Tjörns skolor 

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

Sammanfattning 
Rikard Larsson (S) har väckt en motion om LSS-verksamhet på Tjörns 
skolor. Motionen har remitterats till socialnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden samt Tjörns Bostads AB och Tjörns Måltids AB. 
Socialnämnden föreslår att frågan utreds kopplat till strukturen för 
framtidens skola. Det noteras även från socialförvaltningen att det inte i 
dagsläget finns rätt förutsättningar att skapa denna typ av daglig 
verksamhet på Tjörns kommun. Resterande instanser ställer sig positiva 
till förslaget men kan ej ansvara för handledningen som krävs. 

Mot bakgrund av att det idag inte finns rätt förutsättningar för att skapa 
denna typ av daglig verksamhet så föreslås motionen avslås.  

Tidigare beslut 
Tjörns Måltids AB 2020-05-20, § 32 
Tjörns Bostads AB 2020-05-19, § 32 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-02-27, § 25 
Socialnämnden 2020-01-29, § 13 
Kommunfullmäktige 2019-11-14, § 268 

Bilagor 
Tjänsteutlåtande Tjörns Måltids AB 2020-05-11 
Tjänsteutlåtande Tjörns Bostads AB 2020-04-22 
Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsnämnden 2020-02-17 
Tjänsteutlåtande socialnämnden 2020-01-10 
Motion från Rikard Larsson (S) om LSS-verksamhet på Tjörns skolor 
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Evike Sandor 
Tf kommunchef 
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Till: Kommunfullmäktige, Tjörns kommun, Skärhamn 

MOTION:  
 

”LSS-verksamhet på Tjörns skolor” 
 

För 20 år sedan startade Cafe- och servicegruppen, en totalintegrerad daglig verksamhet, på Ängås 
skola på Orust. Detta har sedan skapats på flera andra skolor. Undertecknad kan se flera fördelar 
med att skapa även detta på Tjörns skolor. 

1. Individerna som har sin dagliga verksamhet på skolorna kan känna en meningsfull tillvaro där 
deras dagliga sysselsättning innebär viktiga arbetsuppgifter och interaktion med andra 
människor med och utan funktionshinder. Vilka arbetsuppgifter man har kan anpassas efter 
förmåga och önskemål.  
 

2. Det innebär en minskad arbetsbörda för skolans personal då servicegruppen kan ta hand om 
uppgifter som att kopiera material, hjälpa till i matsal med att ta fram tallrikar, ställa upp 
stolar och torka av, ta hand om sop- och posthantering, hämta och dela ut frukt till 
fruktstunder m.m. De kan även hjälp till i eventuell caféverksamhet. 
 

3. Barnen/eleverna på skolan får en ökad acceptans och förståelse för människor med olika 
funktionshinder då de blir en del av deras vardag. Detta bidrar till att skapa ett bättre 
samhälle.  
 

Undertecknad föreslår fullmäktige att besluta: 
 

Att Tjörns kommun arbetar för att skapa en liknande verksamhet på Tjörn. 
 
 

 

Tjörn 2019-10-18 

För Socialdemokratiska fullmäktigegruppen 

Rikard Larsson 

Socialdemokraterna   
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-01-29  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§13 
 
Remiss - Motion från Rikard Larsson (S) om LSS-verksamhet på 
Tjörns skolor 
 
2019/190 
 
Beslut 
Socialnämnden föreslår att frågan utreds kopplat till strukturen för framtidens skola. 

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

 
Sammanfattning 
Rikard Larsson (S) har lämnat in en motion om LSS-verksamhet på Tjörns skolor. 
Kommunfullmäktige har beslutat 2019-11-14 § 141 att motionen får väckas. 

I motionen föreslås att en ny verksamhet inom daglig verksamhet ska skapas inom 
skolan. Sysselsättning i den nya verksamheten skulle vara att brukarna utför 
arbetsuppgifter såsom kopiera material, hjälpa till i matsal, ta hand om sop och 
posthantering och hjälpa till med enklare göromål. Även sysselsättning i 
caféverksamhet ges som förslag. 

Sysselsättning inom den dagliga verksamheten har genom åren byggts upp skapat 
sysselsättning utifrån brukarnas behov och förmågor. Idén om en verksamheten 
knuten till skolan är ett bra förslag men en omfattande omorganisation av denna typ 
är resurskrävande och kräver ett omfattande arbete. En omorganisation likt den här 
kräver stora resurser i planering, utbildning och en uppbyggnad av samverkan med 
skolan. De stora olikheterna i brukarnas behov medför också att det finns behov för 
lokaler i skolan avsatta till verksamheten. Stora ytor för verksamheten kommer att 
krävas för att ge en sysselsättning som skapar goda levnadsvillkor. De ytor som 
idag finns på Tjörns skolor är inte tillräckliga för även bedriva en daglig 
verksamhet. Fram till 2017 bedrev daglig verksamhet cafét på Häggvallsskolan. 
Detta lades ner pga. bl.a. av att brukarna saknade de förmågor som krävdes samt att 
deras behov ej blev tillgodosedda 

Förvaltningen uppfattning är att inte i dagsläget finns rätt förutsättningar att skapa 
denna typ av daglig verksamhet på Tjörns kommun. 

 

 
Tidigare beslut 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-14, § 268 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-01-29  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Motion från Rikard Larsson (S) om LSS-verksamhet på Tjörns skolor 

Beslut KF 2019-11-14 §268 Anmälan av motion från Rikard Larsson (S) om LSS-
verksamhet på Tjörns skolor  

Tjänsteutlåtande 2020-01-10 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gun Alexandersson-Malm (L) föreslår att socialnämnden föreslår att frågan utreds 
kopplat till strukturen för framtidens skola.  
 

 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunkansliet 
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Svar på motion från Richard Larsson (S) angående 
LSS verksamhet på Tjörns skolor 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår att motionen ska avslås. 

Sammanfattning 
Rikard Larsson (S) har lämnat in en motion om LSS-verksamhet på 
Tjörns skolor. Kommunfullmäktige har beslutat 2019-11-14 § 141 att 
motionen får väckas. 

I motionen föreslås att en ny verksamhet inom daglig verksamhet ska 
skapas inom skolan. Sysselsättning i den nya verksamheten skulle vara 
att brukarna utför arbetsuppgifter såsom kopiera material, hjälpa till i 
matsal, ta hand om sop och posthantering och hjälpa till med enklare 
göromål. Även sysselsättning i caféverksamhet ges som förslag. 

Sysselsättning inom den dagliga verksamheten har genom åren byggts 
upp skapat sysselsättning utifrån brukarnas behov och förmågor. Idén om 
en verksamheten knuten till skolan är ett bra förslag men en omfattande 
omorganisation av denna typ är resurskrävande och kräver ett omfattande 
arbete. En omorganisation likt den här kräver stora resurser i planering, 
utbildning och en uppbyggnad av samverkan med skolan. De stora 
olikheterna i brukarnas behov medför också att det finns behov för 
lokaler i skolan avsatta till verksamheten. Stora ytor för verksamheten 
kommer att krävas för att ge en sysselsättning som skapar goda 
levnadsvillkor. De ytor som idag finns på Tjörns skolor är inte 
tillräckliga för även bedriva en daglig verksamhet. Fram till 2017 bedrev 
daglig verksamhet cafét på Häggvallsskolan. Detta lades ner pga. bl.a. av 
att brukarna saknade de förmågor som krävdes samt att deras behov ej 
blev tillgodosedda 

Förvaltningen uppfattning är att inte i dagsläget finns rätt förutsättningar 
att skapa denna typ av daglig verksamhet på Tjörns kommun. 
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Tidigare beslut 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-14, § 268 

 

Bilagor 
Motion från Rikard Larsson (S) om LSS-verksamhet på Tjörns skolor 

Beslut KF 2019-11-14 §268 Anmälan av motion från Rikard Larsson (S) 
om LSS-verksamhet på Tjörns skolor  

 

Beslutet skickas till 
Kommunkansliet 

 

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

 

Shuja-At Noormohamed 

Förvaltningschef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-02-27  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 25 
 
Remissvar - Motion från Rikard Larsson (S) om LSS-verksamhet på 
Tjörns skolor 
 
2019/300 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiva till motionen men kan inte bistå 
med den handledning som krävs eller ta ställning till de uppdrag som är kopplade till 
TMAB och TBAB. 

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet kan påverka barn. 

 
Sammanfattning 
Rikard Larsson (S) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om LSS-
verksamhet på Tjörns skolor. Motionen är översänd som en remiss till barn- och 
utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens svar på remissen om LSS-verksamhet i Tjörns 
skolor 

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiva till motionen att individer som 
har sin dagliga verksamhet på skolor kan känna en meningsfull tillvaro där deras 
dagliga sysselsättning innebär viktiga arbetsuppgifter och interaktion med andra 
människor med och utan funktionshinder.  

Förskolan och grundskolan är idag dock organiserad så att lärare själva ombesörjer 
sina administrativa uppgifter. Detta innebär att handledning på plats av barn- och 
utbildningsförvaltningens personal inte är möjlig. Caféverksamhet finns under del 
av dag endast på Bleketskolan och bemannas av personal i arbetsmarknadsåtgärd. 
Därmed blir ansvarsfrågan för personer knutna till daglig verksamhet svårlöst. 

Exemplen på arbetsuppgifter som att hjälpa till i matsal med att ta fram tallrikar, 
ställa upp stolar och torka av, ta hand om sopor tillhör dock uppdrag kopplade till 
TMAB och TBAB, vilket innebär att BUN inte kan ta ställning till dem. 

 
Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 19-11-14 

 
Samverkan 
FSG 2020-02-19 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-02-27  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2019-11-14 § 268 
Motion den 1 november 2019 
Tjänsteutlåtande daterat 2020-02-17  
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunkansliet 
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Remissvar - Motion från Rikard Larsson om LSS-
verksamhet på Tjörns skolor 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiva till motionen men kan 
inte bistå med den handledning som krävs eller ta ställning till de 
uppdrag som är kopplade till TMAB och TBAB. 

Sammanfattning 
Rikard Larsson (S) har lämnat in en motion om LSS-verksamhet på 
Tjörns skolor. 

Barn- och utbildningsnämndens svar på remissen om LSS-
verksamhet i Tjörns skolor 

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiva till motionen att 
individer som har sin dagliga verksamhet på skolor kan känna en 
meningsfull tillvaro där deras dagliga sysselsättning innebär viktiga 
arbetsuppgifter och interaktion med andra människor med och utan 
funktionshinder.  

Förskolan och grundskolan är idag dock organiserad så att lärare själva 
ombesörjer sina administrativa uppgifter. Detta innebär att handledning 
på plats av barn- och utbildningsförvaltningens personal inte är möjlig. 
Caféverksamhet finns under del av dag endast på Bleketskolan och 
bemannas av personal i arbetsmarknadsåtgärd. Därmed blir 
ansvarsfrågan för personer knutna till daglig verksamhet svårlöst. 

Exemplen på arbetsuppgifter som att hjälpa till i matsal med att ta fram 
tallrikar, ställa upp stolar och torka av, ta hand om sopor tillhör dock 
uppdrag kopplade till TMAB och TBAB, vilket innebär att BUN inte kan 
ta ställning till dem. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 19-11-14 

Samverkan 
FSG 2020-02-19 
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Beslutet skickas till 
Kommunkansliet 

Barnperspektivet 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram 
till att beslutet kan påverka barn. 

 

 

Lena Ericsson 
Förvaltningschef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Tjörns Måltids AB 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 32 
 
Svar på motion från Rikard Larsson (S) om LSS-verksamhet på 
Tjörns skolor 
 
2020/11 
 
Beslut 
Styrelsen för Tjörns Måltids AB ställer sig positiv till motionen och de förslag på 
uppdrag som omnämns men kan inte bistå med den handledning som krävs då det 
ligger utanför bolagets kompetensområde. 
 
 
Barnkonventionen 
Tjörns Måltids AB har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till 
att beslutet kan påverka barn. 
 
Sammanfattning 
Rikard Larsson (S) har lämnat in en motion om LSS-verksamhet på Tjörns skolor.  
I motionen föreslås att en servicegrupp kan ta hand om uppgifter så som att hjälpa 
till i matsal med att ta fram tallrikar, ställa upp stolar och torka av, ta hand om sop-
och posthantering, hämta och dela ut frukt till fruktstunder m.m.  
 
Tjörns Måltids AB har positiv erfarenhet från tiden då daglig verksamhet bedrev 
café på Häggvallsskolan fram till 2017. En servicegrupp hjälpte då till i matsalen 
med handledare på plats från daglig verksamhet.  
  
Tjörns Måltids AB ställer sig positiv till motionen och de förslag på uppdrag som 
omnämns men kan inte bistå med den handledning som krävs då det ligger utanför 
bolagets kompetensområde. 
 
Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2019-11-14 §268 
Beslut socialnämnden 2020-01-10 §13 
Beslut barn-och utbildningsnämnden 2020-02-27 §25 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Rikard Larsson (S) om LSS-verksamhet på Tjörns skolor 
Beslut KF 2019-11-14 §268 Anmälan av motion från Rikard Larsson (S) om LSS-
verksamhet på Tjörns skolor  
Beslut socialnämnden 2020-01-10 §13 Remiss- Motion från Rikard Larsson (S) om 
LSS-verksamhet på Tjörns skolor 
Beslut barn-och utbildningsnämnden 2020-02-27 §25 Remissvar- Motion från 
Rikard Larsson (S) om LSS-verksamhet på Tjörns skolor 
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471 70 Höviksnäs  E-post: kommun@tjorn.se            
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Svar på remiss- Motion från Rikard Larsson om 
LSS-verksamhet på Tjörns skolor 

Förslag till beslut 
Styrelsen för Tjörns Måltids AB ställer sig positiv till motionen och de 
förslag på uppdrag som omnämns men kan inte bistå med den 
handledning som krävs då det ligger utanför bolagets kompetensområde. 

Sammanfattning 
Rikard Larsson (S) har lämnat in en motion om LSS-verksamhet på 
Tjörns skolor.  

I motionen föreslås att en servicegrupp kan ta hand om uppgifter så som 
att hjälpa till i matsal med att ta fram tallrikar, ställa upp stolar och torka 
av, ta hand om sop-och posthantering, hämta och dela ut frukt till 
fruktstunder m.m.  

Tjörns Måltids AB har positiv erfarenhet från tiden då daglig verksamhet 
bedrev café på Häggvallsskolan fram till 2017. En servicegrupp hjälpte 
då till i matsalen med handledare på plats från daglig verksamhet.   

Tjörns Måltids AB ställer sig positiv till motionen och de förslag på 
uppdrag som omnämns men kan inte bistå med den handledning som 
krävs då det ligger utanför bolagets kompetensområde. 

 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2019-11-14 §268 
Beslut socialnämnden 2020-01-10 §13 
Beslut barn-och utbildningsnämnden 2020-02-27 §25 

 

Bilagor 
Motion från Rikard Larsson (S) om LSS-verksamhet på Tjörns skolor 
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  2020-05-11 Dnr 2020/11-  

 

 

 
 
Tjörns Måltids AB  Tel: 0304-60 10 00   Org.nr: 556762-5164 
Adress: Höviksnäsvägen 1B         Internet: www.tjorn.se  Säte: Tjörns kommun  
471 70 Höviksnäs  E-post: kommun@tjorn.se            

 
 

Beslut KF 2019-11-14 §268 Anmälan av motion från Rikard Larsson (S) 
om LSS-verksamhet på Tjörns skolor  

Beslut socialnämnden 2020-01-10 §13 Remiss- Motion från Rikard 
Larsson (S) om LSS-verksamhet på Tjörns skolor 

Beslut barn-och utbildningsnämnden 2020-02-27 §25 Remissvar- Motion 
från Rikard Larsson (S) om LSS-verksamhet på Tjörns skolor 

 

 

Beslutet skickas till 
Kommunkansliet 

 

Barnperspektivet 
Tjörns Måltids AB har använt Tjörns kommuns barnchecklista och 
kommit fram till att beslutet kan påverka barn. 

 

 

Solbritt Törnqvist 
VD Tjörns Måltids AB 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Tjörns Bostads AB 2020-05-19  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 32 
 
Svar på remiss: Motion från Rikard Larsson (S) om LSS-
verksamhet på Tjörns skolor 
 
2020/14 
 
Beslut 
Tjörns Bostads AB ställer sig positiv till motionen och de förslag på uppdrag som 
omnämns men kan inte bistå med den handledning som krävs då det ligger utanför 
bolagets kompetensområde. 
 
 
Sammanfattning 
Rikard Larsson (S) har lämnat in en motion om LSS-verksamhet på Tjörns skolor.  
I motionen föreslås att en servicegrupp kan ta hand om uppgifter så som att hjälpa 
till i matsal med att ta fram tallrikar, ställa upp stolar och torka av, ta hand om sop-
och posthantering, hämta och dela ut frukt till fruktstunder m.m.  
Tjörns Bostads AB har positiv erfarenhet från tiden då daglig verksamhet bedrev 
cafét på Häggvallsskolan fram till 2017. En servicegrupp hjälpte då till i matsalen 
med handledare på plats från daglig verksamhet. 
 
Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2019-11-14 § 268 
Beslut socialnämnden 2020-01-10 §13 
Beslut barn-och utbildningsnämnden 2020-02-27 §25 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande den 22 april 2020, 
Motion från Rikard Larsson (S) om LSS-verksamhet på Tjörns skolor, 
Beslut KF 2019-11-14 §268 Anmälan av motion från Rikard Larsson (S) om LSS-
verksamhet på Tjörns skolor , 
Beslut socialnämnden 2020-01-10 §13 Remiss- Motion från Rikard Larsson (S) om 
LSS-verksamhet på Tjörns skolor, 
Beslut barn-och utbildningsnämnden 2020-02-27 §25 Remissvar- Motion från 
Rikard Larsson (S) om LSS-verksamhet på Tjörns skolor. 

94



 

 
TJÄNSTEUTLÅTANDE 
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2020-04-22 Dnr 2020/14-  

Solbritt Törnqvist 
Tillförordnad Verkställande direktör  
0304-60 11 18 
solbritt.tornqvist@tjorn.se 

Styrelsen för Tjörns Bostads AB 

 
 
  

 

 

 
Tjörns Bostads AB  Telefon 0304-60 10 00 Org.nr 556530-7260 

E-post kommun@tjorn.se Säte Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 
471 80 Skärhamn 

 
Internet www.tjorn.se   
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Svar på remiss- Motion från Rikard Larsson (S) om 
LSS-verksamhet på Tjörns skolor 

Förslag till beslut 
Tjörns Bostads AB ställer sig positiv till motionen och de förslag på 
uppdrag som omnämns men kan inte bistå med den handledning som 
krävs då det ligger utanför bolagets kompetensområde. 

 

Sammanfattning 
Rikard Larsson (S) har lämnat in en motion om LSS-verksamhet på 
Tjörns skolor.  

I motionen föreslås att en servicegrupp kan ta hand om uppgifter så som 
att hjälpa till i matsal med att ta fram tallrikar, ställa upp stolar och torka 
av, ta hand om sop-och posthantering, hämta och dela ut frukt till 
fruktstunder m.m.  

Tjörns Bostads AB har positiv erfarenhet från tiden då daglig verksamhet 
bedrev cafét på Häggvallsskolan fram till 2017. En servicegrupp hjälpte 
då till i matsalen med handledare på plats från daglig verksamhet. 

 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2019-11-14 § 268 

Beslut socialnämnden 2020-01-10 §13 

Beslut barn-och utbildningsnämnden 2020-02-27 §25 

 

Bilagor 
Motion från Rikard Larsson (S) om LSS-verksamhet på Tjörns skolor 

Beslut KF 2019-11-14 §268 Anmälan av motion från Rikard Larsson (S) 
om LSS-verksamhet på Tjörns skolor  
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  2020-04-22 Dnr 2020/14-  

 

 

 
Tjörns Bostads AB  Telefon 0304-60 10 00 Org.nr 556530-7260 

E-post kommun@tjorn.se Säte Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 
471 80 Skärhamn 

 
Internet www.tjorn.se   

 
 

Beslut socialnämnden 2020-01-10 §13 Remiss- Motion från Rikard 
Larsson (S) om LSS-verksamhet på Tjörns skolor 

Beslut barn-och utbildningsnämnden 2020-02-27 §25 Remissvar- Motion 
från Rikard Larsson (S) om LSS-verksamhet på Tjörns skolor 

 

 

Beslutet skickas till 
Kommunkansliet 

 

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

 

 

Solbritt Törnqvist 
Tillförordnad VD Tjörns Bostads AB 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-02-11 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§21 

Återremitterat ärende: Svar på motion från Thord 
Jansson (SD) angående solceller på offentliga byggnader 

2019/173 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
motionen är besvarad, med hänvisning till att det i dagsläget ingår 
solceller vid upphandling av offentliga byggnader om 
förutsättningarna för solceller bedöms vara gynnsamma. 

Barnkonventionen 
Beslutet om att anse motionen besvarad påverkar inte, får 
konsekvenser för eller berör barn på något sätt. Arbetet med att 
hitta mer hållbara lösningar för att producera el kan får dock en 
positiv påverkan på våra barns livsvillkor då belastningen på vår 
miljö kan minska genom denna insats. 

Sammanfattning 
Thord Jansson (SD) har lämnat in en motion angående solceller på 
offentliga byggnader. I motionen yrkar motionären på att 
kommunfullmäktige ska ge tjänstepersoner i uppdrag att ta med 
solceller i alla upphandlingar av offentliga byggnader. 

Motionen remitterades till Tjörns Bostads AB som anser motionen 
besvarad då bolaget redan arbetar med frågan.  

Även kommunstyrelsen anger i sitt svar att man arbetar med 
frågan genom att solceller redan nu alltid finns med i 
upphandlingsunderlag kopplat till offentliga byggnader, om 
förutsättningarna för solceller bedöms vara gynnsamma. 
Kommunstyrelsen beslutade även i november att ställa sig bakom 
åtgärd nummer 16 i ”Kommunernas klimatlöften” som innebär att 
kommunen under 2021 ska satsa på att producera egen solel 
genom att installera minst en egen anläggning för produktion av 
solel eller är delägare i en solcellspark. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-28, § 6 
Kommunfullmäktige 2020-08-27, § 122 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-02-11 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen 2020-03-05, § 61 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-20, § 30 
Tjörns Bostads AB 2019-12-16, § 63 
Kommunfullmäktige 2019-04-17, § 141 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-01-12 
Tjänsteutlåtande från Tjörns Bostads AB 2019-12-09 
Motion från Thord Jansson (SD) angående solceller på offentliga 
byggnader 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) och Björn Möller (-) fd (M) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-01-28 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§6 

Återremitterat ärende: Svar på motion från Thord 
Jansson (SD) angående solceller på offentliga byggnader 

2019/173 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad, 
med hänvisning till att det i dagsläget ingår solceller vid 
upphandling av offentliga byggnader om förutsättningarna för 
solceller bedöms vara gynnsamma. 

Barnkonventionen 
Beslutet om att anse motionen besvarad påverkar inte, får 
konsekvenser för eller berör barn på något sätt. Arbetet med att 
hitta mer hållbara lösningar för att producera el kan får dock en 
positiv påverkan på våra barns livsvillkor då belastningen på vår 
miljö kan minska genom denna insats. 

Sammanfattning 
Thord Jansson (SD) har lämnat in en motion angående solceller på 
offentliga byggnader. I motionen yrkar motionären på att 
kommunfullmäktige ska ge tjänstepersoner i uppdrag att ta med 
solceller i alla upphandlingar av offentliga byggnader. 

Motionen remitterades till Tjörns Bostads AB som anser motionen 
besvarad då bolaget redan arbetar med frågan.  

Även kommunstyrelsen anger i sitt svar att man arbetar med 
frågan genom att solceller redan nu alltid finns med i 
upphandlingsunderlag kopplat till offentliga byggnader, om 
förutsättningarna för solceller bedöms vara gynnsamma. 
Kommunstyrelsen beslutade även i november att ställa sig bakom 
åtgärd nummer 16 i ”Kommunernas klimatlöften” som innebär att 
kommunen under 2021 ska satsa på att producera egen solel 
genom att installera minst en egen anläggning för produktion av 
solel eller är delägare i en solcellspark. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-01-28 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-08-27, § 122 
Kommunstyrelsen 2020-03-05, § 61 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-20, § 30 
Tjörns Bostads AB 2019-12-16, § 63 
Kommunfullmäktige 2019-04-17, § 141 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-01-12 
Tjänsteutlåtande från Tjörns Bostads AB 2019-12-09 
Motion från Thord Jansson (SD) angående solceller på offentliga 
byggnader 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag till beslut.
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (4) 

 2021-01-12 Dnr 2019/173-225 

Kommunstyrelsen 

Magdalena Patriksson Klicka här för att ange text. 
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

Svar på motion från Thord Jansson (SD) angående 
solceller på offentliga byggnader 

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

Sammanfattning 
Thord Jansson (SD) har lämnat in en motion angående solceller på 
offentliga byggnader. I motionen yrkar motionären på att 
kommunfullmäktige ska ge tjänstepersoner i uppdrag att ta med 
solceller i alla upphandlingar av offentliga byggnader. 

Motionen remitterades till Tjörns Bostads AB som anser motionen 
besvarad då bolaget redan arbetar med frågan.  

Även kommunstyrelsen anger i sitt svar att man arbetar med frågan 
genom att solceller redan nu alltid finns med i upphandlingsunderlag 
kopplat till offentliga byggnader, om förutsättningarna för solceller 
bedöms vara gynnsamma. Kommunstyrelsen beslutade även i 
november att ställa sig bakom åtgärd nummer 16 i ”Kommunernas 
klimatlöften” som innebär att kommunen under 2021 ska satsa på att 
producera egen solel genom att installera minst en egen anläggning för 
produktion av solel eller är delägare i en solcellspark. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-08-27, § 122 
Kommunstyrelsen 2020-03-05, § 61 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-20, § 30 
Tjörns Bostads AB 2019-12-16, § 63 
Kommunfullmäktige 2019-04-17, § 141 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (4) 

 2021-01-12 Dnr 2019/173-225

 

Bilagor 
Tjänsteutlåtande från Tjörns Bostads AB 2019-12-09 
Motion från Thord Jansson (SD) angående solceller på offentliga 
byggnader 

Beslutet skickas till 
Tjörns Bostads AB 

Ärendet  
Thord Jansson (SD) har lämnat in motion angående solceller på 
offentliga byggnader.  

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

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

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

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

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

Därför yrkar vi på följande: 

Att kommunfullmäktige ger tjänstepersoner i uppdrag att ta med 
solceller i alla upphandlingar av offentliga byggnader.” 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 (4) 

 2021-01-12 Dnr 2019/173-225

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

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

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

Kommunstyrelsen fattade i november 2020 beslut om att ställa sig 
bakom ett antal åtgärder i satsningen ”Kommunernas klimatlöften”. 
Kommunernas klimatlöften är ett gemensamt initiativ från Västra 
Götalandsregionen och Länsstyrelsen som en del i ”Klimat 2030 – 
Västra Götaland ställer om”. En av de åtgärder som Tjörns kommun 
ställt sig bakom och därmed förbundit sig att arbeta med under 2021 är 
att producera egen solel. Detta innebär att kommunen under året ska 
satsa på att producera egen solel genom att installera minst en egen 
anläggning för produktion av solel eller är delägare i en solcellspark. 

Barnperspektivet 
Beslutet om att anse motionen besvarad påverkar inte, får konsekvenser 
för eller berör barn på något sätt. Arbetet med att hitta mer hållbara 
lösningar för att producera el kan får dock en positiv påverkan på våra 
barns livsvillkor då belastningen på vår miljö kan minska genom denna 
insats. 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 4 (4) 

 2021-01-12 Dnr 2019/173-225

Evike Sandor 
Tf kommunchef
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Motion angående solceller på offentliga byggnader. 

Tjörn har utmärkta förutsättningar för att öka användningen av solenergi. Vi har både god 

tillgång till solinstrålning, bra systemtekniska förutsättningar och hög teknisk kompetens för 

att integrera tekniken. Dessutom har vi högt ställda energi- och klimatmål. 

I en solcell omvandlas solljus direkt till el, utan att något bränsle förbrukas och utan att ge 

några utsläpp, ett mycket miljövänligt alternativ. 

För byggnadsgestaltningen är det viktigt att solcellsinstallationen kommer in så tidigt som 

möjligt i projekteringsprocessen och att alla aktörer är informerade. 

Alltfler hotell, industrier och kommuner har redan från byggstart med solceller i 

upphandlingarna då de ser lönsamheten i investeringen som återbetalar sig inom 7–10 år. 

Solceller har blivit mycket effektiva de senaste åren. 

Om Tjörns kommun redan vid upphandlingen av nya byggnader har med solceller kommer vi 

inte bara att spara pengar utan även göra en insats för miljön. 

 

Därför yrkar vi på följande: 

Att kommunfullmäktige ger tjänstepersoner i uppdrag att ta med solceller i alla 

upphandlingar av offentliga byggnader. 

 

 

 

Thord Jansson 

Sverigedemokraterna 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2020-08-27  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§122 
 
Svar på motion från Thord Jansson (SD) angående solceller på 
offentliga byggnader 
 
2019/173 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att beakta remissen från 
regionstyrelsen och landshövding Anders Danielsson avseende kommunernas 
klimatlöften. 

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

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

Motionens innehåll 

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

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

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

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

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

Därför yrkar vi på följande: 

Att kommunfullmäktige ger tjänstepersoner i uppdrag att ta med solceller i alla 
upphandlingar av offentliga byggnader.” 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2020-08-27  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tjörns Bostads svar 

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

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

Förvaltningens svar 

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

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

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2019-11-13 
Motionen 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Anna Wängborg (MP) föreslår att kommunfullmäktige ska återremittera ärendet för 
att beakta remissen från regionstyrelsen och landshövding Anders Danielsson 
avseende kommunernas klimatlöften. 
 
Martin Johansen (L) och Björn Möller (-) fd (M) föreslår att kommunfullmäktige ska 
bifalla Anna Wängborgs (MP) förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2020-03-05  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§61 
 
Svar på motion från Thord Jansson (SD) angående solceller på 
offentliga byggnader 
 
2019/173 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad. 

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

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

Sammanfattning 
Thord Jansson (SD) har lämnat in en motion angående solceller på offentliga 
byggnader. 

Motionens innehåll 

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

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

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

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

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

Därför yrkar vi på följande: 

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

Tjörns Bostads svar 

Motionen har remitterats till Tjörns Bostads AB där styrelsen anser att motionen 
kan anses vara besvarad då bolaget redan arbetar med frågan.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2020-03-05  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Förvaltningens svar 

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

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2019-11-13 
Motionen 

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

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

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) förslag väljs.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Tjörns Bostads AB 2019-12-16  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 63 
 
Svar på motion från Thord Jansson (SD) angående solceller på 
offentliga byggnader 
 
2019/41 
 
Beslut 
Styrelsen anser att motionen är besvarad. 

Barnkonventionen 
Tjörns Bostads AB har använt Tjörns Kommuns barnchecklista och kommit fram 
till att beslutet påverkar barn positivt. 

Sammanfattning 
Thord Jansson (SD) har lämnat in en motion angående solceller på offentliga 
byggnader. 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas. 

I motionen framgår följande yrkande: 

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

Tjörns Bostads AB arbetar redan med denna fråga.  

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2019-12-09 
Motionen 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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TU - Svar på motion angående solceller på 
offentliga byggnader 

Förslag till beslut 
Styrelsen anser att motionen är besvarad 

Sammanfattning 
Thord Jansson (SD) har lämnat in en motion angående solceller på 
offentliga byggnader. 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas. 

I motionen framgår följande yrkande: 

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

Tjörns Bostads AB arbetar redan med denna fråga.  

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

 

Barnperspektivet 
Tjörns Bostads AB har använt Tjörns Kommuns barnchecklista och 
kommit fram till att beslutet påverkar barn positivt. 

 

Solbritt Törnqvist 
Tillförordnad VD, Tjörns Bostads AB 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-02-11 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§22 

Återremitterat ärende: Svar på motion från Rikard 
Larsson (S) om solpark 

2019/392 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
motionen är besvarad, med hänvisning till att en av de åtgärder 
som Tjörns kommun ställt sig bakom i ”Kommunernas 
klimatlöften” och därmed förbundit sig att arbeta med under 2021 
är att producera egen solel. 

Barnkonventionen 
Beslutet om att anse motionen besvarad påverkar inte, får 
konsekvenser för eller berör barn på något sätt. Arbetet med att 
hitta mer hållbara lösningar för att producera el kan får dock en 
positiv påverkan på våra barns livsvillkor då belastningen på vår 
miljö kan minska genom denna insats. 

Sammanfattning 
Rikard Larsson (S) har lämnat in motion angående solpark. I 
motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att kommunen 
inventerar sina outnyttjade marker som skulle vara idealiska för 
att upprätta en kommunal solpark. Detta dels för kommunens 
eget bruk, dels för att upplåta åt de Tjörnbor och andra som vill 
investera i grön energi. Detta skulle kunna vara en trovärdig 
åtgärd för att bidra till energiomställningen på Tjörn 

Förvaltningen har handlagt motionen och menar att det är många 
faktorer som behöver beaktas i ett sådant åtagande och att detta 
lämpligen görs i samband med pågående arbete med att ta fram 
en översiktsplan alternativt att det görs i samband med 
detaljplaneläggning. 

Kommunfullmäktige valde att vid sitt sammanträde 2020-08-27 att 
återremittera ärendet för att beakta inbjudan från regionstyrelsen 
och landshövding Anders Danielsson avseende kommunernas 
klimatlöften.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-02-11 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen fattade i november 2020 beslut om att ställa sig 
bakom ett antal åtgärder i satsningen ”Kommunernas 
klimatlöften”. Kommunernas klimatlöften är ett gemensamt 
initiativ från Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen som en 
del i ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”. En av de 
åtgärder som Tjörns kommun ställt sig bakom och därmed 
förbundit sig att arbeta med under 2021 är att producera egen 
solel. Detta innebär att kommunen under året ska satsa på att 
producera egen solel genom att installera minst en egen 
anläggning för produktion av solel eller är delägare i en 
solcellspark.  

Utifrån ovanstående föreslår förvaltningen att motionen ska anses 
vara besvarad. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-28, § 7 
Kommunfullmäktige 2020-08-27, § 123 
Kommunstyrelsen, 2020-03-05, § 62 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-20, § 31 
Kommunfullmäktige 2019-11-14, § 282 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-01-12 
Motion från Rikard Larsson (S) om solpark 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M), Tanja Siladji Dahne (MP) och George Strömbom (C) 
föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 

Rosalie Sanyang (S) och Björn Möller (-) fd (M) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Bo Bertelsens (M) med 
fleras förslag väljs. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-01-28 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§7 

Återremitterat ärende: Svar på motion från Rikard 
Larsson (S) om solpark 

2019/392 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad, 
med hänvisning till att en av de åtgärder som Tjörns kommun 
ställt sig bakom i ”Kommunernas klimatlöften” och därmed 
förbundit sig att arbeta med under 2021 är att producera egen 
solel. 

Barnkonventionen 
Beslutet om att anse motionen besvarad påverkar inte, får 
konsekvenser för eller berör barn på något sätt. Arbetet med att 
hitta mer hållbara lösningar för att producera el kan får dock en 
positiv påverkan på våra barns livsvillkor då belastningen på vår 
miljö kan minska genom denna insats. 

Sammanfattning 
Rikard Larsson (S) har lämnat in motion angående solpark. I 
motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att kommunen 
inventerar sina outnyttjade marker som skulle vara idealiska för 
att upprätta en kommunal solpark. Detta dels för kommunens 
eget bruk, dels för att upplåta åt de Tjörnbor och andra som vill 
investera i grön energi. Detta skulle kunna vara en trovärdig 
åtgärd för att bidra till energiomställningen på Tjörn 

Förvaltningen har handlagt motionen och menar att det är många 
faktorer som behöver beaktas i ett sådant åtagande och att detta 
lämpligen görs i samband med pågående arbete med att ta fram 
en översiktsplan alternativt att det görs i samband med 
detaljplaneläggning. 

Kommunfullmäktige valde att vid sitt sammanträde 2020-08-27 att 
återremittera ärendet för att beakta inbjudan från regionstyrelsen 
och landshövding Anders Danielsson avseende kommunernas 
klimatlöften.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-01-28 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen fattade i november 2020 beslut om att ställa sig 
bakom ett antal åtgärder i satsningen ”Kommunernas 
klimatlöften”. Kommunernas klimatlöften är ett gemensamt 
initiativ från Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen som en 
del i ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”. En av de 
åtgärder som Tjörns kommun ställt sig bakom och därmed 
förbundit sig att arbeta med under 2021 är att producera egen 
solel. Detta innebär att kommunen under året ska satsa på att 
producera egen solel genom att installera minst en egen 
anläggning för produktion av solel eller är delägare i en 
solcellspark.  

Utifrån ovanstående föreslår förvaltningen att motionen ska anses 
vara besvarad. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-08-27, § 123 
Kommunstyrelsen, 2020-03-05, § 62 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-20, § 31 
Kommunfullmäktige 2019-11-14, § 282 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-01-12 
Motion från Rikard Larsson (S) om solpark 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag till beslut. 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (4) 

 2021-01-12 Dnr 2019/392-225 

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

Svar på motion från Rikard Larsson (S) om solpark 

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

Sammanfattning 
Rikard Larsson (S) har lämnat in motion angående solpark. I motionen 
föreslås kommunfullmäktige besluta att kommunen inventerar sina 
outnyttjade marker som skulle vara idealiska för att upprätta en 
kommunal solpark. Detta dels för kommunens eget bruk, dels för att 
upplåta åt de Tjörnbor och andra som vill investera i grön energi. Detta 
skulle kunna vara en trovärdig åtgärd för att bidra till 
energiomställningen på Tjörn 

Förvaltningen har handlagt motionen och menar att det är många 
faktorer som behöver beaktas i ett sådant åtagande och att detta 
lämpligen görs i samband med pågående arbete med att ta fram en 
översiktsplan alternativt att det görs i samband med 
detaljplaneläggning. 

Kommunfullmäktige valde att vid sitt sammanträde 2020-08-27 att 
återremittera ärendet för att beakta inbjudan från regionstyrelsen och 
landshövding Anders Danielsson avseende kommunernas klimatlöften.  

Kommunstyrelsen fattade i november 2020 beslut om att ställa sig 
bakom ett antal åtgärder i satsningen ”Kommunernas klimatlöften”. 
Kommunernas klimatlöften är ett gemensamt initiativ från Västra 
Götalandsregionen och Länsstyrelsen som en del i ”Klimat 2030 – 
Västra Götaland ställer om”. En av de åtgärder som Tjörns kommun 
ställt sig bakom och därmed förbundit sig att arbeta med under 2021 är 
att producera egen solel. Detta innebär att kommunen under året ska 
satsa på att producera egen solel genom att installera minst en egen 
anläggning för produktion av solel eller är delägare i en solcellspark.  
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (4) 

 2021-01-12 Dnr 2019/392-225

Utifrån ovanstående föreslår förvaltningen att motionen ska anses vara 
besvarad. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-08-27, § 123 
Kommunstyrelsen, 2020-03-05, § 62 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-20, § 31 
Kommunfullmäktige 2019-11-14, § 282 

Bilagor 
Motion från Rikard Larsson (S) om solpark 

Ärendet  
Rikard Larsson (S) har lämnat in en motion om solpark. 

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

Undertecknad föreslår fullmäktige besluta: 

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

Detta dels för kommunens eget bruk, dels för att upplåta åt de Tjörnbor 
och andra som vill investera i grön energi. Detta skulle kunna vara en 
trovärdig åtgärd för att bidra till energiomställningen på Tjörn.” 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 (4) 

 2021-01-12 Dnr 2019/392-225

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

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

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

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

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

Kommunstyrelsen fattade i november 2020 beslut om att ställa sig 
bakom ett antal åtgärder i satsningen ”Kommunernas klimatlöften”. 
Kommunernas klimatlöften är ett gemensamt initiativ från Västra 
Götalandsregionen och Länsstyrelsen som en del i ”Klimat 2030 – 
Västra Götaland ställer om”. En av de åtgärder som Tjörns kommun 
ställt sig bakom och därmed förbundit sig att arbeta med under 2021 är 
att producera egen solel. Detta innebär att kommunen under året ska 
satsa på att producera egen solel genom att installera minst en egen 
anläggning för produktion av solel eller är delägare i en solcellspark.  

Utifrån ovanstående föreslår förvaltningen att motionen ska anses vara 
besvarad 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 4 (4) 

 2021-01-12 Dnr 2019/392-225

Barnperspektivet 
Beslutet om att anse motionen besvarad påverkar inte, får konsekvenser 
för eller berör barn på något sätt. Arbetet med att hitta mer hållbara 
lösningar för att producera el kan får dock en positiv påverkan på våra 
barns livsvillkor då belastningen på vår miljö kan minska genom denna 
insats. 

 
 
Evike Sandor 
Tf kommunchef
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Till: Kommunfullmäktige, Tjörns kommun, Skärhamn

Motion om Solpark

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

Undertecknad föreslår fullmäktige besluta:

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

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

Tjörn 2019-10-10

För Socialdemokratiska fullmäktigegruppen

Rikard Larsson

 Socialdemokraterna
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2020-08-27  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Reservation 
Samtliga ledamöter tillhörande sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för 
Martin Johanssons (SD) förslag. 
 
Barnkonventionen 
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 

 
Sammanfattning 
Rikard Larsson (S) har lämnat in en motion om solpark med följande yrkande: ”Att 
kommunen inventerar sina outnyttjade marker som skulle vara idealiska för att 
upprätta en kommunal solpark.” 

Motionens innehåll 

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

Undertecknad föreslår fullmäktige besluta: 

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

Detta dels för kommunens eget bruk, dels för att upplåta åt de Tjörnbor och andra 
som vill investera i grön energi. Detta skulle kunna vara en trovärdig åtgärd för att 
bidra till energiomställningen på Tjörn.” 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2020-08-27  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förvaltningens svar 

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

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

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

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

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

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

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

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Anna Wängborg (MP) föreslår att kommunfullmäktige ska återremittera ärendet för 
att beakta remissen från regionstyrelsen och landshövding Anders Danielsson 
avseende kommunernas klimatlöften. 
 
Martin Johansson (SD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras senare eller idag och finner att ärendet 
återremitteras i enlighet med Anna Wängborgs (MP) förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2020-03-05  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§62 
 
Svar på motion från Rikard Larsson (S) om solpark 
 
2019/392 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad. 

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

Sammanfattning 
Rikard Larsson (S) har lämnat in en motion om solpark. 

Motionens innehåll 

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

Undertecknad föreslår fullmäktige besluta: 

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

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

Förvaltningens svar 

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

Det är flera faktorer som måste beaktas i ett sådant åtagande. Placeringen i närhet 
av eller på mark inom strandskydd, jordbruksmark, skyddsvärda kulturmiljöer samt 
andra naturvärden vi önskar bevara och befintlig infrastruktur för kraftöverföring 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2020-03-05  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

måste vara utbyggd till platsen. Dessa begränsningar tillsammans med kommunens 
förhållandevis lilla markinnehav utanför tätorterna gör att resultatet av en 
inventering kan förväntas vara litet.  

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

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

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

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 31 den 20 februari 2020 
Kommunfullmäktige, § 282 den 14 november 2019 

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

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

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

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) förslag väljs.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§31 
 
Svar på motion från Rikard Larsson (S) om solpark 
 
2019/392 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad. 

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

Sammanfattning 
Rikard Larsson (S) har lämnat in en motion om solpark. 

Motionens innehåll 

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

Undertecknad föreslår fullmäktige besluta: 

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

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

Förvaltningens svar 

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

Det är flera faktorer som måste beaktas i ett sådant åtagande. Placeringen i närhet 
av eller på mark inom strandskydd, jordbruksmark, skyddsvärda kulturmiljöer samt 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

andra naturvärden vi önskar bevara och befintlig infrastruktur för kraftöverföring 
måste vara utbyggd till platsen. Dessa begränsningar tillsammans med kommunens 
förhållandevis lilla markinnehav utanför tätorterna gör att resultatet av en 
inventering kan förväntas vara litet.  

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

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

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

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige, § 282 den 14 november 2019 

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

Förslag till beslut på sammanträdet 
Magne Hallberg (KD) 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 Magne Hallbergs (KD) förslag väljs.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2019-05-02  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§95 
 
Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om val av nytt 
oppositionsråd tillika kommunstyrelsens 2:e vice ordförande 
 
2019/39 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Beslutet den 13 december att välja Martin Johansson (SD) som 
kommunstyrelsen 2:a vice ordförande tillika oppositionsråd upphäves. 

2. Fullmäktige beslutar att välja Benny Andersson (S) som kommunstyrelsen 2:a 
vice ordförande tillika oppositionsråd. 

 
Barnkonventionen 
Förvaltningen har kommit fram till att beslutet inte påverkar eller får konsekvenser 
för barn.  

 
Sammanfattning 
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om val av nytt oppositionsråd tillika 
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande. 
 
Motionens innehåll 
 
”Det har framkommit att Martin Johansson (SD) som oppositionsråd endast 
företräder hans tre partikamrater och inte den samlade oppositionen. Det är också 
slöseri med skattemedel att ha en företrädare med 45 000:- i månadslön + sociala 
avgifter avsett för endast tre ledamöter. 
 
Det framkommer också ett flertal ledamöter vid fullmäktiges sammanträde den 13 
december 2018 inte haft kännedom om förslaget att välja ett Sverigedemokratiskt 
oppositionsråd eftersom förslaget gavs på sittande möte. 
 
Valberedningen där alla partier ingår vilken organ som berett ärendet förslog Benny 
Andersson(S) som kommunstyrelsen 2:a vice ordförande. 
 
Det finnes anledning att misstänka att samtliga ledamöter i fullmäktige inte haft 
tillräckligt tid att bedöma Martin Johanssons (SD) lämplighet och kompetens som 
2:a v ordf. tillika oppositionsråd. 
 
Det finnes därför skäl att fullmäktige beslutar att välja ett oppositionsråd som har 
förtroende från den samlade oppositionen. Oppositionen har föreslagit att Benny 
Andersson(S) skall företräda dem som oppositionsråd samt vara kommunstyrelsen 
2:a vice ordförande. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2019-05-02  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Fullmäktige föreslås besluta följande: 
 
1. Beslutet den 13 december att välja Martin Johansson (SD) som 

kommunstyrelsen 2:a vice ordförande tillika oppositionsråd upphäves. 
2. Fullmäktige beslutar att välja Benny Andersson (S) som kommunstyrelsen 2:a 

vice ordförande tillika oppositionsråd.” 
 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 81 den 17 april 2019, 
Kommunfullmäktige, § 81 den 21 februari 2019.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande den 10 april 2019, 
Motion den 23 januari 2019. 
 
Jäv 
Benny Andersson (S) och Martin Johansson (SD) anmäler jäv och lämnar lokalen 
under ärendets behandling. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Cyril Esbjörnsson (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla motionen. 
 
Magne Hallberg (KD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets 
förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Magne Hallbergs (KD) förslag väljs. 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för Magne Hallbergs (KD) förslag. 
Nej-röst för Cyril Esbjörnssons (TP) förslag. 
 
Omröstningsresultat 
5 Ja-röster, Martin Johansen (L), Magne Hallberg (KD), Rolf Persson (KD), George 
Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP). 
6 Nej-röster, Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Benny Halldin (S), Cyril 
Esbjörnsson (TP), Magnus Gullbrandsson (TP), Björn Möller (-) fd (M). 
 
Cyril Esbjörnssons (TP) förslag väljs. 
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TU - Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om val 
av nytt oppositionsråd tillika kommunstyrelsens 
2:a vice ordförande 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige besluta att  

1. avslå motionen. 

Motionen 
Till kommunfullmäktiges möte den 21 februari 2019 har Gert Kjellberg 
(TP) väckt en motion om val av nytt oppositionsråd tillika 
kommunstyrelsens 2:a vice ordförande, i vilken fullmäktige föreslås 
besluta att ”Beslutet den 13 december att välja Martin Johansson (SD) 
som kommunstyrelsen 2:a vice ordförande tillika oppositionsråd 
upphäves”, samt att ”Fullmäktige beslutar att välja Benny Andersson (S) 
som kommunstyrelsen 2:a vice ordförande tillika oppositionsråd”.  

Ärendet  
Det aktuella beslutet om val av andre vice ordförande (tillika 
kommunalråd) till kommunstyrelsen, har överklagats genom 
laglighetsprövning med yrkande att beslutet ska upphävas (mål 15190-
18, dnr 2018-533). Kommunstyrelsen har yttrat sig i målet med begäran 
att överklagan avslås (KS 2019-02-06). Förvaltningsrätten i Göteborg har 
ännu inte fattat beslut om dom i målet.  
 
I motionen anges som skäl till att beslutet ska upphävas att förslaget om 
oppositionsråd gavs på sittande möte. Av kommunallagen framgår dock 
att fullmäktige får hålla val utan föregående beredning, 5 kap 29 § KL. I 
ärenden om val råder undantag från beredningstvånget.  
 
Med hänvisning till den pågående laglighetsprövningen samt att det inte 
framkommit några omständigheter i motionen som utgör skäl till att 
upphäva beslutet, förslås att motionen avslås. 
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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 

 
 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2019-02-21 § 81.  

Barnperspektivet 
Förvaltningen har kommit fram till att beslutet inte påverkar eller får 
konsekvenser för barn.  

 

 

Ann-Britt Svedberg 
Kommunchef
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   Sida 1 (8) 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I GÖTEBORG 
 
Avd. 3  

DOM 
2019-11-01 
Meddelad i Göteborg 

Mål nr 
15190-18 
 
 

 

Dok.Id 644620     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 53197 
400 15 Göteborg 

Sten Sturegatan 14 031 - 732 70 00  - måndag–fredag 
08:00–16:00 E-post: forvaltningsrattenigoteborg@dom.se 

www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se 
 

 
KLAGANDE 
Gert Kjellberg,  
 
MOTPART 
Tjörns kommun 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-13, § 208 
 
SAKEN 
Laglighetsprövning enligt kommunallagen 
___________________ 
 
 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.  
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  Sida 2 
FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I GÖTEBORG 

DOM 
2019-11-01 

15190-18 
 

 
 
 

DET ÖVERKLAGADE BESLUTET 

 

Kommunfullmäktige i Tjörns kommun beslutade den 13 december 2018 om 

val av kommunstyrelse till och med den 31 december 2022. Som punkt 4 i 

beslutet beslutade kommunfullmäktige om val av 2:e vice ordförande i kom-

munstyrelsen.  

 

YRKANDEN M.M. 

 

Gert Kjellberg överklagar beslutet avseende beslutspunkten 4 – val av 2:e 

vice ordförande - och yrkar att förvaltningsrätten upphäver fullmäktiges be-

slut i den delen såsom stridande mot bestämmelserna i kommunallagen. Han 

anför inom överklagandetiden därvid bl.a. följande.  

 

Beslutet ska upphävas på grund av formella fel vid omröstningen. Vid val 

av oppositionsråd ska sluten omröstning tillämpas, vilket innebär att samt-

liga röster ska lämnas på slutna sedlar, att inte någon röst ska redovisas öp-

pet samt att omröstningen är avslutad när sammanräkningen har påbörjats.  

 

Kommunallagen anger inte i detalj hur en sluten omröstning ska gå till eller 

när en sådan omröstning ska anses vara avslutad. Det får dock anses ligga i 

saken natur att samtliga röster vid en sluten omröstning ska lämnas på slutna 

sedlar och att inte någon röst redovisas öppet. Istället för att inleda en sluten 

omröstning ställde ordföranden emellertid frågor till församlingen om varje 

av de två nominerade personerna kunde väljas. Valhemligheten röjdes då 

fullmäktiges ledamöter blev vilseledda av ordföranden att delge sin inställ-

ning till de nominerade personerna. Först därefter beslutade ordföranden att 

det skulle ske en sluten omröstning. Förfarandet var felaktigt och det över-

klagade beslutet står därför i strid med 5 kap. 42 § kommunallagen samt 

29 § i fullmäktiges arbetsordning.  
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Kommunfullmäktiges ordförande är skyldig att som sista ledamot avge sin 

röst, vilket inte skedde då ordföranden istället avlade sin röst direkt i anslut-

ning efter att ha blivit uppropad.  

 

Den svenska demokratin bygger på två fundamentala principer som anges i 

grundlagen, nämligen att valen som anordnas är fria och hemliga. Valsed-

larna bestod av vita små s.k. Post-it-papperslappar. Av 29 § i fullmäktiges 

arbetsordning framgår att valsedeln ska vara sluten, vilket inte har skett här. 

Vid inlämnandet av den skrivna ”valsedeln” kunde det enkelt urskiljas vil-

ken typ av valsedel det rörde sig om. Därefter var det enkelt att vid rösträk-

ningen utröna vilken eller vilka ledamöter som hade lämnat den specifika 

sortens valsedel. I kön till voteringen kunde man se vad som skrevs av andra 

ledamöter samt pennrörelser. Man kunde också enkelt urskilja de ledamöter 

som valde att avge en ”blank” röst och som inte greppade en penna. Röst-

mottagaren läste också många vikta lappar som han tog emot innan han 

stoppade valsedlarna i urnan. Ordföranden beslutade felaktigt hur den slutna 

omröstningen skulle genomföras, trots att det i arbetsordningen och kommu-

nallagen tydligt framkommer hur valsedlar ska vara utformade. Offentlig-

hets- och sekretesslagens bestämmelser har kränkts. Vallagens samt grund-

lagens bestämmelser som konkretiserar ledamöternas rätt till fria och hem-

liga val har inte heller tillgodosetts. Förfarandet strider också mot arkivlagen 

då ledamöterna fick använda sina egna pennor.  

 

Beslutsärendet utgjorde en fråga som rörde ledamöter personligen på det sätt 

som anges i jävsbestämmelsen. Beslutsärendet är individualiserat och den så 

kallade slutna omröstningen avsåg den ledamot som valdes som 2:e vice 

ordförande i kommunstyrelsen. Trots det fick han uppdrag att ta emot val-

sedlar, räkna valsedlar samt bedöma om nedskrivna namn var korrekta etc. 

Jävsregeln är dock inte tillämplig vid val inom kommunfullmäktige av för-

troendevalda (RÅ 1973 C 28 och RÅ 1979 Ab 30). De avgörandena är 
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emellertid inte tillämpliga här då det här rör fråga om uppdrag som röstmot-

tagare och rösträknare. Då ledamoten innehade en ledande och övervakande 

roll vid omröstningen går det inte att säkerställa krav på opartiskhet och sak-

lighet. Att lämna in en valsedel som t.ex. mer eller mindre öppet visar ”sym-

patier” med Sverigedemokraterna är ett undermåligt skydd för valhemlig-

heten.  

 

Kommunen bestrider yrkandet och anser att överklagandet bör avslås samt 

anför bl.a. följande.  

 

Ärendet avgjordes enligt bestämmelserna i 5 kap. 52-57 §§ kommunallagen. 

Det framställdes vid sammanträdet ingen begäran om genomförande av pro-

portionella val och ärendet ska därför prövas utifrån kommunallagens be-

stämmelser. Det grundlagsstadgade skyddet för rätten till fria och hemliga 

val som det uttrycks i grundlagen och vallagen är explicit tillämpliga vid 

fyra tillfällen i Sverige: val till riksdagen, val till landstings- och kommun-

fullmäktige samt val till Europaparlamentet. Det grundlagsstadgade skyddet 

är därmed inte tillämpligt vid kommunfullmäktiges beslut om val till kom-

munstyrelse. Klaganden utvecklar inte vilka bestämmelser i offentlighets- 

och sekretesslagen som skulle vara tillämpliga i detta fall.  

 

Jävsregeln i kommunallagen är inte tillämplig vid val inom kommunfull-

mäktige av förtroendevalda. Någon annan omständighet till grund för jäv fö-

religger inte i ifrågavarande ärende. Att val av personer till en nämnd väcker 

känslor eller att en ledamot i fullmäktige vid en sluten omröstning i ett be-

slut om val av personer till en nämnd deltar i genomförandet av den slutna 

omröstningen genom att bistå ordföranden i omröstningsförfarandet utgör 

inte jäv.  

 

Ärenden i fullmäktige avgörs genom acklamation, eller genom omröstning. 

Om omröstning begärs ska den ske öppet utom i ärenden som avser val eller 
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anställning av personal. Sluten omröstning i ärenden som avser val och an-

ställning kan begäras utan föregående acklamationsförfarande. Då används 

slutna sedlar vid votering. Begärs inte omröstning kan även ärenden som av-

ser val och anställning avgöras öppet genom acklamation. På fullmäktiges 

sammanträde lämnades förslag på två olika personer som 2:e vice ordfö-

rande i kommunstyrelsen. Ordföranden ställde förslagen mot varandra och 

ett av förslagen valdes. Omröstning begärdes och sluten omröstning genom-

fördes då med samtliga 41 ledamöter. Valet avgjordes genom enkel majori-

tet och den person som fick 20 röster valdes.  

 

Av kommunallagen framgår inte några närmare detaljbestämmelser om hur 

en sluten omröstning ska gå tillväga eller några närmare bestämmelser om 

sammanträdesteknik för fullmäktige eller nämnder. Av fullmäktiges arbets-

ordning framgår att vid omröstningar ska en valsedel som avlämnas vid en 

sluten omröstning uppta så många namn som valet avser samt vara omärkt, 

enkel och sluten. Det som klaganden anför om valsedlarna utgör inte någon 

ogiltighetsgrund enligt arbetsordningen och utgör heller inte sådan omstän-

dighet som föranleder att beslutet ska upphävas.  

 

Klaganden har inte heller i övrigt visat några omständigheter som ligger till 

grund för att personer i ärendet inte skulle vara valbara till förtroendepos-

terna i kommunstyrelsen eller att beslutat har tillkommit på olagligt sätt. 

Omröstningen och beslutet i kommunfullmäktige strider vare sig mot grund-

lagen, kommunallagen eller annan författning. Det har inte heller tillkommit 

på olagligt sätt.  
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SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Tillämpliga bestämmelser 

 

Ett överklagat beslut ska enligt 13 kap. 8 § kommunallagen (2017:725) upp-

hävas, om  

1. det inte har kommit till på lagligt sätt, 

2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller lands-

tinget,  

3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller  

4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning. 

 

Förvaltningsrättens prövning i detta mål är begränsad till en prövning av om 

det överklagade beslutet är olagligt eller inte har tillkommit på lagligt sätt 

enligt bestämmelserna i 13 kap. 8 § kommunallagen. Förvaltningsrätten får 

alltså inte pröva det överklagade beslutets lämplighet och inte heller sätta 

annat beslut i dess ställe. Omständigheter som inte hänför sig till någon av 

de fyra prövningsgrunderna kan inte beaktas vid förvaltningsrättens pröv-

ning. Det är den klagande som ska visa att beslutet är olagligt enligt någon 

av grunderna i 13 kap. 8 § kommunallagen.  

Förvaltningsrättens bedömning 

 

Av 5 kap. 53 § kommunallagen framgår att fullmäktiges beslut som huvud-

regel fattas som så kallade acklamationsbeslut. Vill någon ledamot invända 

mot ordförandens uppfattning om vilket beslut som har fattats kan ledamo-

ten begära omröstning. Enligt 5 kap. 54 § kommunallagen ska sådan om-

röstning ske öppet, förutom i ärenden som avser val eller anställning av per-

sonal. Vad Gert Kjellberg anför om att ordföranden istället för att inled-

ningsvis inleda en sluten omröstning ställde frågor till församlingen om de 
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två nominerade personerna, utvisar därmed inte att beslutet är ogiltigt enligt 

13 kap. 8 § kommunallagen.  

 

Enligt 5 kap. 56 § kommunallagen har ordföranden utslagsröst vid lika rös-

tetal. I ärenden som avser val eller anställning av personal fattas beslutet 

dock genom lottning. Kommunallagen föreskriver i övrigt ingen särskild 

ordning för ordföranden att avge sin röst. Vad Gert Kjellberg anför om att 

kommunfullmäktiges ordförande är skyldig att avge sin röst som sista leda-

mot, utvisar därmed inte heller att beslutet är ogiltigt enligt 13 kap. 8 § kom-

munallagen.  

 

Valet av 2:e vice ordförande skedde genom en sluten omröstning. För en så-

dan omröstningsform har det ansetts ligga i sakens natur att samtliga röster 

ska lämnas på slutna sedlar och att inte någon röst ska redovisas öppet. En 

röst som lämnas öppet efter det att sammanräkningen har påbörjats har t.ex. 

inte ansetts utgöra en giltig röst vid en sluten omröstning (Kammarrätten i 

Göteborgs dom den 22 april 2015 i målnr 6033-14). I övrigt anges det emel-

lertid inte närmare i kommunallagen hur en sluten omröstning ska gå till. 

Utredningen utvisar inte annat än att de avgivna rösterna har sammanräknats 

i ett sammanhang. Vad Gert Kjellberg anför om röstblanketternas utform-

ning och omröstningens genomförande utvisar enligt förvaltningsrättens be-

dömning inte att det överklagade beslutet inte har kommit till på ett lagligt 

sätt eller står i strid med kommunallagens bestämmelser. Enligt förvalt-

ningsrättens bedömning har Gert Kjellberg inte heller visat att beslutet stri-

der mot bestämmelser i grundlagen, i offentlighets- och sekretesslagen, i 

vallagen eller i arkivlagen.  

 

Jävsregleringen i kommunallagen är inte tillämplig vid val inom kommun-

fullmäktige av förtroendevalda (RÅ 1973 C 28 och RÅ 1979 Ab 30). Att en 

valbar ledamot deltar i genomförandet av den slutna omröstningen genom 
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att bistå ordföranden, medför därmed inte att det överklagade beslutet är be-

häftat med jäv. 

 

Förvaltningsrätten bedömer att inte heller vad Gert Kjellberg har anfört i öv-

rigt visar att det överklagade beslutet strider mot någon av prövningsgrun-

derna i 13 kap. 8 § kommunallagen. Överklagandet ska därför avslås. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (FR-03) 

 

 

Maria Jolfors Detert 

Rådman 

 

I avgörandet har även de särskilda ledamöterna Elisabet Ericson och Marie 

Persson deltagit. 

 

Föredragande i målet har varit föredraganden Lars Elfving. 
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Hur man överklagar FR-03

________________________________________________________________ 

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan 
du överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Tiden räknas oftast från den dag som du fick 
del av det skriftliga beslutet. I vissa fall räknas 
tiden i stället från beslutets datum. Det gäller 
om beslutet avkunnades vid en muntlig 
förhandling, eller om rätten vid förhandlingen 
gav besked om datum för beslutet. 

För part som företräder det allmänna (till 
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från 
beslutets datum.  

Observera att överklagandet måste ha kommit 
in till domstolen när tiden går ut.  

Så här gör du 

1. Skriv förvaltningsrättens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska 
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha 
och varför du tycker att kammarrätten ska 

ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. 
Förklara vad du vill visa med varje bevis. 
Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet. 

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter 
om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

5. Skicka eller lämna in överklagandet till 
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i 
beslutet. 

Vad händer sedan? 

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagan-
det kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det 
innebär att beslutet gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
förvaltningsrätten överklagandet och alla 
handlingar i målet vidare till kammarrätten. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning kan även kammarrätten skicka brev 
på detta sätt. 

  

Vilken dag går tiden ut? 

Sista dagen för överklagande är samma veckodag 
som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick 
del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut 
måndagen den 23 mars. 

Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller 
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårs-
afton, räcker det att överklagandet kommer in 
nästa vardag. 

Bilaga 1
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Prövningstillstånd i kammarrätten 

När överklagandet kommer in till kammar-
rätten tar domstolen först ställning till om 
målet ska tas upp till prövning. 

Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra 
olika fall. 

 Domstolen bedömer att det finns 
anledning att tvivla på att förvaltnings-
rätten dömt rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att 
bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att 
ge andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns 
synnerliga skäl att ta upp målet av någon 
annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller det 
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har 
frågor. Adress och telefonnummer hittar du på 
första sidan i beslutet. 

Mer information finns på www.domstol.se. 
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Till: 
Fullmäktige, Skärhamn 
 

Motion: 
 
Val av nytt oppositionsråd tillika kommunstyrelsens 2:a vice ordf. 
 
Det har framkommit att Martin Johansson (SD) som oppositionsråd endast 
företräder hans tre partikamrater och inte den samlade oppositionen. 
Det är också slöseri med skattemedel att ha en företrädare med 45 000:- i 
månadslön + sociala avgifter avsett för endast tre ledamöter. 
Det framkommer också ett flertal ledamöter vid fullmäktiges sammanträde 

den 13 december 2018 inte haft kännedom om förslaget att välja ett 

Sverigedemokratiskt oppositionsråd eftersom förslaget gavs på sittande möte. 

Valberedningen där alla partier ingår vilken organ som berett ärendet förslog 

Benny Andersson(S) som kommunstyrelsen 2:a vice ordförande.  

Det finnes anledning att misstänka att samtliga ledamöter i fullmäktige inte 

haft tillräckligt tid att bedöma Martin Johanssons (SD) lämplighet och 

kompetens som 2:a v ordf. tillika oppositionsråd. 

Det finnes därför skäl att fullmäktige beslutar att välja ett oppositionsråd som 

har förtroende från den samlade oppositionen. Oppositionen har föreslagit att 

Benny Andersson(S) skall företräda dem som oppositionsråd samt vara 

kommunstyrelsen 2:a vice ordförande. 

Fullmäktige föreslås besluta följande: 

1. -Beslutet den 13 december att välja Martin Johansson (SD) som 

kommunstyrelsen 2:a vice ordförande tillika oppositionsråd upphäves. 

 

2. -Fullmäktige beslutar att välja Benny Andersson (S) som 

kommunstyrelsen 2:a vice ordförande tillika oppositionsråd. 

 

Skärhamn 2019-01-20 

Gert Kjellberg ledamot för Tjörnpartiet i fullmäktige 

                            TJÖRNPARTIET  

141



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§81 
 
Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om val av nytt 
oppositionsråd tillika kommunstyrelsens 2:e vice ordförande 
 
2019/39 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

 
Barnkonventionen 
Förvaltningen har kommit fram till att beslutet inte påverkar eller får konsekvenser 
för barn.  

 
Sammanfattning 
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om val av nytt oppositionsråd tillika 
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande. 
 
Motionens innehåll 
 
”Det har framkommit att Martin Johansson (SD) som oppositionsråd endast 
företräder hans tre partikamrater och inte den samlade oppositionen. Det är också 
slöseri med skattemedel att ha en företrädare med 45 000:- i månadslön + sociala 
avgifter avsett för endast tre ledamöter. 
 
Det framkommer också ett flertal ledamöter vid fullmäktiges sammanträde den 13 
december 2018 inte haft kännedom om förslaget att välja ett Sverigedemokratiskt 
oppositionsråd eftersom förslaget gavs på sittande möte. 
 
Valberedningen där alla partier ingår vilken organ som berett ärendet förslog Benny 
Andersson(S) som kommunstyrelsen 2:a vice ordförande. 
 
Det finnes anledning att misstänka att samtliga ledamöter i fullmäktige inte haft 
tillräckligt tid att bedöma Martin Johanssons (SD) lämplighet och kompetens som 
2:a v ordf. tillika oppositionsråd. 
 
Det finnes därför skäl att fullmäktige beslutar att välja ett oppositionsråd som har 
förtroende från den samlade oppositionen. Oppositionen har föreslagit att Benny 
Andersson(S) skall företräda dem som oppositionsråd samt vara kommunstyrelsen 
2:a vice ordförande. 
 
Fullmäktige föreslås besluta följande: 
 
1. Beslutet den 13 december att välja Martin Johansson (SD) som 

kommunstyrelsen 2:a vice ordförande tillika oppositionsråd upphäves. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2. Fullmäktige beslutar att välja Benny Andersson (S) som kommunstyrelsen 2:a 
vice ordförande tillika oppositionsråd.” 

 
Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige, § 81 den 21 februari 2019.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande den 10 april 2019, 
Motion den 23 januari 2019. 
 
Jäv 
Benny Andersson (S) och Martin Johansson (SD) anmäler jäv och lämnar lokalen 
under ärendets behandling. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till 
beslut. 
 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska återremittera ärendet för att 
komplettera med ett politiskt svar på motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) förslag väljs.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2019-05-02  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§96 
 
Svar på motion från Rosalie Sanyang (S) om att följa reglementet vid 
val av 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen 
 
2019/78 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  

Reservation 
Rosalie Sanyang (S) och Rikard Larsson (S) reserverar sig till förmån för Rosalie 
Sanyangs (S) förslag. 
 
Barnkonventionen 
Förvaltningen har kommit fram till att beslutet inte påverkar eller får konsekvenser 
för barn.  

Sammanfattning 
Rosalie Sanyang (S) har lämnat in en motion om att följa reglementet vid val av 2:e 
vice ordförande i kommunstyrelsen. 
 
Motionens innehåll 
 
”Det har uppstått mycket odemokratiska konsekvenser på Tjörn,  
av att som jag ser det, majoriteten struntar i det Reglemente för KS, som KF 
beslutat om. Möjligen kan man säga att Majoriteten för egen vinnings skull, tolkat 
reglementet alltför fritt, om det passar er bättre. Men hur som helst, så har vi ett 
Reglemente och jag anser att det ska följas.  
 
I § 10 står det " 2.e vice ordförande tillhör minoriteten" vilket 
kommunallagsexperten Jan Turvall, (som 16/1 utbildade Tjörns kommun i 
kommunallag mm) tolkar så här: 
 
"att majoriteten endast utser ordf. och förste vice ordförande. Minoriteten utser 
andre vice ordförande men vilket parti den personen ska komma ifrån måste ju 
minoriteten göra upp om." 
 
Jag föreslår därför att KF beslutar: 
 
- Att tills dess ev. nya formuleringar i reglementet har beretts och beslutats, så att 

det kan börja gälla från nästkommande mandatperiod, så ska nuvarande 
reglementet gälla.  

- Att valet av andre vice ordförande i KS därför rivs upp och görs om, så som 
reglementet föreskriver.” 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2019-05-02  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 82 den 17 april 2019, 
Kommunfullmäktige, § 82 den 21 februari 2019.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande den 10 april 2019, 
Motion den 7 februari 2019. 
 
Jäv 
Benny Andersson (S) och Martin Johansson (SD) anmäler jäv och lämnar lokalen 
under ärendets behandling. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magne Hallberg (KD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets 
förslag till beslut. 
 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Magne Hallbergs (KD) förslag väljs. 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för Magne Hallbergs (KD) förslag. 
Nej-röst för Rosalie Sanyang (S) förslag. 
 
Omröstningsresultat 
6 Ja-röster, Martin Johansen (L), Magne Hallberg (KD), Rolf Persson (KD), George 
Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP), Erling Alsin (V). 
5 Nej-röster, Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Cyril Esbjörnsson (TP), 
Magnus Gullbrandsson (TP), Björn Möller (-) fd (M). 
 
Magne Hallbergs (KD) förslag väljs. 
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TU - Svar på motion från Rosalie Sanyang (S) om 
att följa reglementet vid val av 2:e vice ordförande i 
kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige besluta att  

1. avslå motionen.  

Motionen 
Till kommunfullmäktiges möte den 21 februari 2019 väckte Rosalie 
Sanyang (S) en motion om att följa regelverket vid val av andre vice 
ordförande, i vilken föreslås att ”tills dess ev. nya formuleringar i 
reglementet har beretts och beslutats, så att det kan börja gälla från 
nästkommande mandatperiod, så ska nuvarande reglementet gälla” samt 
att ”valet av andre vice ordförande i KS därför rivs upp och görs om, så 
som reglementet föreskriver”. 
 

Ärendet  
Ordalydelsen i 10 § i Kommunstyrelsens reglemente är som följer: 
”Kommunfullmäktige väljer för mandatperioden bland 
kommunstyrelsens ledamöter en ordförande, en förste vice ordförande 
och en andre vice ordförande. Ordföranden och förste vice ordföranden 
tillhör majoriteten. Andre vice ordföranden tillhör opposition.” 
 
Varken i kommunstyrelsens reglemente eller i kommunallagen finns 
någon legaldefinition av begreppet opposition. I kommunallagen 
(2017:725) regleras att den som fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid 
eller betydande del av heltid ska ha benämningen kommunalråd, 
borgarråd, oppositionsråd eller annan titel som fullmäktige bestämmer. 
Det regleras dock inte vad som menas med opposition. Av förarbetena 
till kommunallagen framgår vidare att kommunerna har en betydande 
frihet att utforma kommunalrådsinstitutet utifrån egna utgångspunkter 
(prop 2016/17:171, sid 311).  
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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 

 
 

Det aktuella beslutet om val av andre vice ordförande (tillika 
kommunalråd) till kommunstyrelsen, har överklagats genom 
laglighetsprövning med yrkande att beslutet ska upphävas (mål 15190-
18, dnr 2018-533). Kommunstyrelsen har yttrat sig i målet med begäran 
att överklagan avslås (KS 2019-02-06). Förvaltningsrätten i Göteborg har 
ännu inte fattat beslut om dom i målet. Med hänvisning till den pågående 
laglighetsprövningen samt att det inte framkommit några omständigheter 
i motionen som utgör skäl till att upphäva beslutet eller att anta att 
regelverket inte har följts, förslås att motionen avslås.  

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2019-02-21 § 82.  

Barnperspektivet 
Förvaltningen har kommit fram till att beslutet inte påverkar eller får 
konsekvenser för barn.  

 

 

Ann-Britt Svedberg 
Kommunchef
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I GÖTEBORG 
 
Avd. 3  

DOM 
2019-11-01 
Meddelad i Göteborg 

Mål nr 
15190-18 
 
 

 

Dok.Id 644620     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 53197 
400 15 Göteborg 

Sten Sturegatan 14 031 - 732 70 00  - måndag–fredag 
08:00–16:00 E-post: forvaltningsrattenigoteborg@dom.se 

www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se 
 

 
KLAGANDE 
Gert Kjellberg,  
 
MOTPART 
Tjörns kommun 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-13, § 208 
 
SAKEN 
Laglighetsprövning enligt kommunallagen 
___________________ 
 
 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.  
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DET ÖVERKLAGADE BESLUTET 

 

Kommunfullmäktige i Tjörns kommun beslutade den 13 december 2018 om 

val av kommunstyrelse till och med den 31 december 2022. Som punkt 4 i 

beslutet beslutade kommunfullmäktige om val av 2:e vice ordförande i kom-

munstyrelsen.  

 

YRKANDEN M.M. 

 

Gert Kjellberg överklagar beslutet avseende beslutspunkten 4 – val av 2:e 

vice ordförande - och yrkar att förvaltningsrätten upphäver fullmäktiges be-

slut i den delen såsom stridande mot bestämmelserna i kommunallagen. Han 

anför inom överklagandetiden därvid bl.a. följande.  

 

Beslutet ska upphävas på grund av formella fel vid omröstningen. Vid val 

av oppositionsråd ska sluten omröstning tillämpas, vilket innebär att samt-

liga röster ska lämnas på slutna sedlar, att inte någon röst ska redovisas öp-

pet samt att omröstningen är avslutad när sammanräkningen har påbörjats.  

 

Kommunallagen anger inte i detalj hur en sluten omröstning ska gå till eller 

när en sådan omröstning ska anses vara avslutad. Det får dock anses ligga i 

saken natur att samtliga röster vid en sluten omröstning ska lämnas på slutna 

sedlar och att inte någon röst redovisas öppet. Istället för att inleda en sluten 

omröstning ställde ordföranden emellertid frågor till församlingen om varje 

av de två nominerade personerna kunde väljas. Valhemligheten röjdes då 

fullmäktiges ledamöter blev vilseledda av ordföranden att delge sin inställ-

ning till de nominerade personerna. Först därefter beslutade ordföranden att 

det skulle ske en sluten omröstning. Förfarandet var felaktigt och det över-

klagade beslutet står därför i strid med 5 kap. 42 § kommunallagen samt 

29 § i fullmäktiges arbetsordning.  
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Kommunfullmäktiges ordförande är skyldig att som sista ledamot avge sin 

röst, vilket inte skedde då ordföranden istället avlade sin röst direkt i anslut-

ning efter att ha blivit uppropad.  

 

Den svenska demokratin bygger på två fundamentala principer som anges i 

grundlagen, nämligen att valen som anordnas är fria och hemliga. Valsed-

larna bestod av vita små s.k. Post-it-papperslappar. Av 29 § i fullmäktiges 

arbetsordning framgår att valsedeln ska vara sluten, vilket inte har skett här. 

Vid inlämnandet av den skrivna ”valsedeln” kunde det enkelt urskiljas vil-

ken typ av valsedel det rörde sig om. Därefter var det enkelt att vid rösträk-

ningen utröna vilken eller vilka ledamöter som hade lämnat den specifika 

sortens valsedel. I kön till voteringen kunde man se vad som skrevs av andra 

ledamöter samt pennrörelser. Man kunde också enkelt urskilja de ledamöter 

som valde att avge en ”blank” röst och som inte greppade en penna. Röst-

mottagaren läste också många vikta lappar som han tog emot innan han 

stoppade valsedlarna i urnan. Ordföranden beslutade felaktigt hur den slutna 

omröstningen skulle genomföras, trots att det i arbetsordningen och kommu-

nallagen tydligt framkommer hur valsedlar ska vara utformade. Offentlig-

hets- och sekretesslagens bestämmelser har kränkts. Vallagens samt grund-

lagens bestämmelser som konkretiserar ledamöternas rätt till fria och hem-

liga val har inte heller tillgodosetts. Förfarandet strider också mot arkivlagen 

då ledamöterna fick använda sina egna pennor.  

 

Beslutsärendet utgjorde en fråga som rörde ledamöter personligen på det sätt 

som anges i jävsbestämmelsen. Beslutsärendet är individualiserat och den så 

kallade slutna omröstningen avsåg den ledamot som valdes som 2:e vice 

ordförande i kommunstyrelsen. Trots det fick han uppdrag att ta emot val-

sedlar, räkna valsedlar samt bedöma om nedskrivna namn var korrekta etc. 

Jävsregeln är dock inte tillämplig vid val inom kommunfullmäktige av för-

troendevalda (RÅ 1973 C 28 och RÅ 1979 Ab 30). De avgörandena är 
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emellertid inte tillämpliga här då det här rör fråga om uppdrag som röstmot-

tagare och rösträknare. Då ledamoten innehade en ledande och övervakande 

roll vid omröstningen går det inte att säkerställa krav på opartiskhet och sak-

lighet. Att lämna in en valsedel som t.ex. mer eller mindre öppet visar ”sym-

patier” med Sverigedemokraterna är ett undermåligt skydd för valhemlig-

heten.  

 

Kommunen bestrider yrkandet och anser att överklagandet bör avslås samt 

anför bl.a. följande.  

 

Ärendet avgjordes enligt bestämmelserna i 5 kap. 52-57 §§ kommunallagen. 

Det framställdes vid sammanträdet ingen begäran om genomförande av pro-

portionella val och ärendet ska därför prövas utifrån kommunallagens be-

stämmelser. Det grundlagsstadgade skyddet för rätten till fria och hemliga 

val som det uttrycks i grundlagen och vallagen är explicit tillämpliga vid 

fyra tillfällen i Sverige: val till riksdagen, val till landstings- och kommun-

fullmäktige samt val till Europaparlamentet. Det grundlagsstadgade skyddet 

är därmed inte tillämpligt vid kommunfullmäktiges beslut om val till kom-

munstyrelse. Klaganden utvecklar inte vilka bestämmelser i offentlighets- 

och sekretesslagen som skulle vara tillämpliga i detta fall.  

 

Jävsregeln i kommunallagen är inte tillämplig vid val inom kommunfull-

mäktige av förtroendevalda. Någon annan omständighet till grund för jäv fö-

religger inte i ifrågavarande ärende. Att val av personer till en nämnd väcker 

känslor eller att en ledamot i fullmäktige vid en sluten omröstning i ett be-

slut om val av personer till en nämnd deltar i genomförandet av den slutna 

omröstningen genom att bistå ordföranden i omröstningsförfarandet utgör 

inte jäv.  

 

Ärenden i fullmäktige avgörs genom acklamation, eller genom omröstning. 

Om omröstning begärs ska den ske öppet utom i ärenden som avser val eller 
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anställning av personal. Sluten omröstning i ärenden som avser val och an-

ställning kan begäras utan föregående acklamationsförfarande. Då används 

slutna sedlar vid votering. Begärs inte omröstning kan även ärenden som av-

ser val och anställning avgöras öppet genom acklamation. På fullmäktiges 

sammanträde lämnades förslag på två olika personer som 2:e vice ordfö-

rande i kommunstyrelsen. Ordföranden ställde förslagen mot varandra och 

ett av förslagen valdes. Omröstning begärdes och sluten omröstning genom-

fördes då med samtliga 41 ledamöter. Valet avgjordes genom enkel majori-

tet och den person som fick 20 röster valdes.  

 

Av kommunallagen framgår inte några närmare detaljbestämmelser om hur 

en sluten omröstning ska gå tillväga eller några närmare bestämmelser om 

sammanträdesteknik för fullmäktige eller nämnder. Av fullmäktiges arbets-

ordning framgår att vid omröstningar ska en valsedel som avlämnas vid en 

sluten omröstning uppta så många namn som valet avser samt vara omärkt, 

enkel och sluten. Det som klaganden anför om valsedlarna utgör inte någon 

ogiltighetsgrund enligt arbetsordningen och utgör heller inte sådan omstän-

dighet som föranleder att beslutet ska upphävas.  

 

Klaganden har inte heller i övrigt visat några omständigheter som ligger till 

grund för att personer i ärendet inte skulle vara valbara till förtroendepos-

terna i kommunstyrelsen eller att beslutat har tillkommit på olagligt sätt. 

Omröstningen och beslutet i kommunfullmäktige strider vare sig mot grund-

lagen, kommunallagen eller annan författning. Det har inte heller tillkommit 

på olagligt sätt.  
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SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Tillämpliga bestämmelser 

 

Ett överklagat beslut ska enligt 13 kap. 8 § kommunallagen (2017:725) upp-

hävas, om  

1. det inte har kommit till på lagligt sätt, 

2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller lands-

tinget,  

3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller  

4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning. 

 

Förvaltningsrättens prövning i detta mål är begränsad till en prövning av om 

det överklagade beslutet är olagligt eller inte har tillkommit på lagligt sätt 

enligt bestämmelserna i 13 kap. 8 § kommunallagen. Förvaltningsrätten får 

alltså inte pröva det överklagade beslutets lämplighet och inte heller sätta 

annat beslut i dess ställe. Omständigheter som inte hänför sig till någon av 

de fyra prövningsgrunderna kan inte beaktas vid förvaltningsrättens pröv-

ning. Det är den klagande som ska visa att beslutet är olagligt enligt någon 

av grunderna i 13 kap. 8 § kommunallagen.  

Förvaltningsrättens bedömning 

 

Av 5 kap. 53 § kommunallagen framgår att fullmäktiges beslut som huvud-

regel fattas som så kallade acklamationsbeslut. Vill någon ledamot invända 

mot ordförandens uppfattning om vilket beslut som har fattats kan ledamo-

ten begära omröstning. Enligt 5 kap. 54 § kommunallagen ska sådan om-

röstning ske öppet, förutom i ärenden som avser val eller anställning av per-

sonal. Vad Gert Kjellberg anför om att ordföranden istället för att inled-

ningsvis inleda en sluten omröstning ställde frågor till församlingen om de 
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två nominerade personerna, utvisar därmed inte att beslutet är ogiltigt enligt 

13 kap. 8 § kommunallagen.  

 

Enligt 5 kap. 56 § kommunallagen har ordföranden utslagsröst vid lika rös-

tetal. I ärenden som avser val eller anställning av personal fattas beslutet 

dock genom lottning. Kommunallagen föreskriver i övrigt ingen särskild 

ordning för ordföranden att avge sin röst. Vad Gert Kjellberg anför om att 

kommunfullmäktiges ordförande är skyldig att avge sin röst som sista leda-

mot, utvisar därmed inte heller att beslutet är ogiltigt enligt 13 kap. 8 § kom-

munallagen.  

 

Valet av 2:e vice ordförande skedde genom en sluten omröstning. För en så-

dan omröstningsform har det ansetts ligga i sakens natur att samtliga röster 

ska lämnas på slutna sedlar och att inte någon röst ska redovisas öppet. En 

röst som lämnas öppet efter det att sammanräkningen har påbörjats har t.ex. 

inte ansetts utgöra en giltig röst vid en sluten omröstning (Kammarrätten i 

Göteborgs dom den 22 april 2015 i målnr 6033-14). I övrigt anges det emel-

lertid inte närmare i kommunallagen hur en sluten omröstning ska gå till. 

Utredningen utvisar inte annat än att de avgivna rösterna har sammanräknats 

i ett sammanhang. Vad Gert Kjellberg anför om röstblanketternas utform-

ning och omröstningens genomförande utvisar enligt förvaltningsrättens be-

dömning inte att det överklagade beslutet inte har kommit till på ett lagligt 

sätt eller står i strid med kommunallagens bestämmelser. Enligt förvalt-

ningsrättens bedömning har Gert Kjellberg inte heller visat att beslutet stri-

der mot bestämmelser i grundlagen, i offentlighets- och sekretesslagen, i 

vallagen eller i arkivlagen.  

 

Jävsregleringen i kommunallagen är inte tillämplig vid val inom kommun-

fullmäktige av förtroendevalda (RÅ 1973 C 28 och RÅ 1979 Ab 30). Att en 

valbar ledamot deltar i genomförandet av den slutna omröstningen genom 
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att bistå ordföranden, medför därmed inte att det överklagade beslutet är be-

häftat med jäv. 

 

Förvaltningsrätten bedömer att inte heller vad Gert Kjellberg har anfört i öv-

rigt visar att det överklagade beslutet strider mot någon av prövningsgrun-

derna i 13 kap. 8 § kommunallagen. Överklagandet ska därför avslås. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (FR-03) 

 

 

Maria Jolfors Detert 

Rådman 

 

I avgörandet har även de särskilda ledamöterna Elisabet Ericson och Marie 

Persson deltagit. 

 

Föredragande i målet har varit föredraganden Lars Elfving. 
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Hur man överklagar FR-03

________________________________________________________________ 

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan 
du överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Tiden räknas oftast från den dag som du fick 
del av det skriftliga beslutet. I vissa fall räknas 
tiden i stället från beslutets datum. Det gäller 
om beslutet avkunnades vid en muntlig 
förhandling, eller om rätten vid förhandlingen 
gav besked om datum för beslutet. 

För part som företräder det allmänna (till 
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från 
beslutets datum.  

Observera att överklagandet måste ha kommit 
in till domstolen när tiden går ut.  

Så här gör du 

1. Skriv förvaltningsrättens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska 
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha 
och varför du tycker att kammarrätten ska 

ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. 
Förklara vad du vill visa med varje bevis. 
Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet. 

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter 
om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

5. Skicka eller lämna in överklagandet till 
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i 
beslutet. 

Vad händer sedan? 

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagan-
det kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det 
innebär att beslutet gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
förvaltningsrätten överklagandet och alla 
handlingar i målet vidare till kammarrätten. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning kan även kammarrätten skicka brev 
på detta sätt. 

  

Vilken dag går tiden ut? 

Sista dagen för överklagande är samma veckodag 
som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick 
del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut 
måndagen den 23 mars. 

Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller 
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårs-
afton, räcker det att överklagandet kommer in 
nästa vardag. 

Bilaga 1
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Prövningstillstånd i kammarrätten 

När överklagandet kommer in till kammar-
rätten tar domstolen först ställning till om 
målet ska tas upp till prövning. 

Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra 
olika fall. 

 Domstolen bedömer att det finns 
anledning att tvivla på att förvaltnings-
rätten dömt rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att 
bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att 
ge andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns 
synnerliga skäl att ta upp målet av någon 
annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller det 
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har 
frågor. Adress och telefonnummer hittar du på 
första sidan i beslutet. 

Mer information finns på www.domstol.se. 
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Motion till KF Tjörn  
Om att följa Reglementet vid val av andre vise ordförande i KS 
 
 
 
Det har uppstått mycket odemokratiska konsekvenser på Tjörn,  
av att som jag ser det, majoriteten struntar i det Reglemente för KS, som KF beslutat 
om. Möjligen kan man säga att Majoriteten för egen vinnings skull, tolkat reglementet 
alltför fritt, om det passar er bättre. Men hur som helst, så har vi ett Reglemente 
och jag anser att det ska följas.  
 
I § 10 står det " 2.e vice ordförande tillhör minoriteten" vilket kommunallagsexperten 
Jan Turvall, (som 16/1 utbildade Tjörns kommun i kommunallag mm) tolkar så här: 
 
"att majoriteten endast utser ordf. och förste vice ordförande. Minoriteten 
utser andre vice ordförande men vilket parti den personen ska komma ifrån 
måste ju minoriteten göra upp om." 
 
 
 
Jag föreslår därför att KF beslutar: 
 
- Att tills dess ev. nya formuleringar i reglementet  har beretts och beslutats, så att 
det kan börja gälla från nästkommande mandatperiod, så ska  nuvarande 
reglementet  gälla.  
 -Att valet av andre vice ordförande i KS  därför rivs upp och görs om, så som 
reglementet föreskriver. 
 
 
Rosalie Sanyang (S) 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§82 
 
Svar på motion från Rosalie Sanyang (S) om att följa reglementet vid 
val av 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen 
 
2019/78 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  

 
Barnkonventionen 
Förvaltningen har kommit fram till att beslutet inte påverkar eller får konsekvenser 
för barn.  

 
Sammanfattning 
Rosalie Sanyang (S) har lämnat in en motion om att följa reglementet vid val av 2:e 
vice ordförande i kommunstyrelsen. 
 
Motionens innehåll 
 
”Det har uppstått mycket odemokratiska konsekvenser på Tjörn,  
av att som jag ser det, majoriteten struntar i det Reglemente för KS, som KF 
beslutat om. Möjligen kan man säga att Majoriteten för egen vinnings skull, tolkat 
reglementet alltför fritt, om det passar er bättre. Men hur som helst, så har vi ett 
Reglemente och jag anser att det ska följas.  
 
I § 10 står det " 2.e vice ordförande tillhör minoriteten" vilket 
kommunallagsexperten Jan Turvall, (som 16/1 utbildade Tjörns kommun i 
kommunallag mm) tolkar så här: 
 
"att majoriteten endast utser ordf. och förste vice ordförande. Minoriteten utser 
andre vice ordförande men vilket parti den personen ska komma ifrån måste ju 
minoriteten göra upp om." 
 
Jag föreslår därför att KF beslutar: 
 
- Att tills dess ev. nya formuleringar i reglementet har beretts och beslutats, så att 

det kan börja gälla från nästkommande mandatperiod, så ska nuvarande 
reglementet gälla.  

- Att valet av andre vice ordförande i KS därför rivs upp och görs om, så som 
reglementet föreskriver.” 

 
Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige, § 82 den 21 februari 2019.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande den 10 april 2019, 
Motion den 7 februari 2019. 
 
Jäv 
Benny Andersson (S) och Martin Johansson (SD) anmäler jäv och lämnar lokalen 
under ärendets behandling. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till 
beslut. 
 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) förslag väljs.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2019-01-10  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§2 
 
Återremitterat ärende: Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) och 
Cyril Esbjörnsson (TP ) om köp av Långekärrskolans lokaler av 
Tjörns Bostads AB 
 
2017/599 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fortsatt utreda den sakliga 
grunden för avslag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2018-11-15, § 188. 

 
Sammanfattning 
Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson (TP) har lämnat in en motion om köp av 
Långekärrskolans lokaler av Tjörns Bostads AB: 

Motionens innehåll 
”Elevantalen ökar på Tjörn både i förskolan och grundskolan. Tjörns kommun 
behöver lokaler för att tillgodose en fortsatt god skolgång över hela Tjörn. 

Tjörns Bostads AB ämnar sälja skolan på den öppna marknaden. Risken är att 
Tjörns kommun tappar möjligheten att bedriva skolverksamhet. I dag bedrivs 
friskola i skollokalerna i Långekärr vilken verksamhet har stöd från politikerna på 
Tjörn. 

Det framkommer i utredningar om framtida skolsituationen på Tjörn att kommunen 
kommer behöva skollokalerna inom en snar framtid. Oavsett om skolan i Långekärr 
drivs i kommunal regi eller genom en friskoleförening måste kommunen ha full 
rådighet över skollokalerna. 

Tjörns kommun kan till skillnad från bostadstadsbolaget vilket är vinstdrivande. 
Kommunen kan ha en hyresnivå som är mer anpassad till den nuvarande friskolans 
ekonomiska förutsättningar etc. Skulle kommunen själv driva skolan i framtiden så 
innebär egna lokaler en mindre kostnad för kommunen. 

Tjörnpartiet begär därmed att fullmäktige beslutar om att snabbutreda att överta 
ägandet av skollokalerna samt omgående taga kontakt med friskoleföreningen 
styrelse hur de ser på en framtid med kommunen som hyresvärd. 

Vi föreslår fullmäktige att besluta: 

Att fullmäktige beslutar ge i uppdrag till kommunstyrelsen att utreda möjligheterna 
överta ägandet av skolan i Långekärr. 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att föra samtal med friskoleföreningen vilka 
hyresnivåer som kan bli aktuella om kommunen blir hyresvärd. 

Kommunstyrelsen skall återrapportera resultatet av utredningen snarast till 
fullmäktige. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2019-01-10  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att informera Tjörns Bostads AB att 
kommunen önskar en dialog om ett eventuellt köp av fastigheten”. 

 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 237 den 13 december 2018, 
Kommunfullmäktige, § 188 den 15 november 2018, 
Kommunstyrelsen, § 149 den 4 oktober 2018, 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 171 den 20 september 2018, 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 151 den 23 augusti 2018, 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 129 den 14 juni 2018, 
Barn- och utbildningsnämnden, § 19 den 15 februari 2018, 
Kommunfullmäktige, § 161 den 19 oktober 2017. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande den 6 februari 2018, 
Motion den 3 oktober 2017, 
Svar på motion den 20 februari 2018. 
 
Ajournering 
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 15:11 – 15:20. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige 
besluta att: 
 
- Majoriteten kommer att ta initiativ till en översyn av hemvisten för samtliga 

förvaltningsfastigheter, inklusive Långekärrs skola. Med det anses motionen 
besvarad. 

 
Benny Andersson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige 
besluta att fortsatt utreda den sakliga grunden för avslag i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut 2018-11-15, § 188. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Bo Bertelsens (M) förslag väljs. 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för Bo Bertelsens (M) förslag. 
Nej-röst för Benny Anderssons (S) förslag. 
 
Omröstningsresultat 
4 Ja-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), Magne Hallberg (KD), George 
Strömbom (C). 
5 Nej-röster, Benny Andersson (S), Rosalie Sanyang (S), Magnus Gullbrandsson 
(TP), Cyril Esbjörnsson (TP), Björn Möller (-) fd (M). 
2 avstår, Tanja Siladji Dahne (MP), Martin Johansson (SD). 
 
Benny Anderssons (S) förslag väljs.
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           TJÖRNPARTIET   

                                DET ENDA ALTERNATIVET VAL-2018 

Till: Fullmäktige Tjörns kommun, Skärhamn  
 

MOTION:  

”Köp av Långekärrskolans lokaler av Tjörns Bostads AB” 

Elevantalen ökar på Tjörn både i förskolan och grundskolan. Tjörns kommun behöver 
lokaler för att tillgodose en fortsatt god skolgång över hela Tjörn. 

Tjörns Bostads AB ämnar sälja skolan på den öppna marknaden. Risken är att Tjörns 
kommun tappar möjligheten att bedriva skolverksamhet. I dag bedrivs friskola i 
skollokalerna i Långekärr vilken verksamhet har stöd från politikerna på Tjörn.  

Det framkommer i utredningar om framtida skolsituationen på Tjörn att kommunen 
kommer behöva skollokalerna inom en snar framtid. Oavsett om skolan i Långekärr 
drivs i kommunal regi eller genom en friskoleförening måste kommunen ha full 
rådighet över skollokalerna. 

Tjörns kommun kan till skillnad från bostadstadsbolaget vilket är vinstdrivande. 
Kommunen kan ha en hyresnivå som är mer anpassad till den nuvarande friskolans 
ekonomiska förutsättningar etc. Skulle kommunen själv driva skolan i framtiden så 
innebär egna lokaler en mindre kostnad för kommunen. 

Tjörnpartiet begär därmed att fullmäktige beslutar om att snabbutreda att överta 
ägandet av skollokalerna samt omgående taga kontakt med friskoleföreningen 
styrelse hur de ser på en framtid med kommunen som hyresvärd.  

Vi föreslår fullmäktige att besluta: 

1. Att fullmäktige beslutar ge i uppdrag till kommunstyrelsen att  

    utreda möjligheterna överta ägandet av skolan i Långekärr. 

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att föra samtal med friskoleföreningen  

    vilka hyresnivåer som kan bli aktuella om kommunen blir hyresvärd. 

3. Kommunstyrelsen skall återrapportera resultatet av utredningen snarast   

    till fullmäktige. 

4. Fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att informera Tjörns Bostads AB 

    att kommunen önskar en dialog om ett eventuellt köp av fastigheten. 

Skärhamn 2017-10-03    

Gert Kjellberg     Cyril Esbjörnsson 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-13  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§237 
 
Återremitterat ärende: Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) och 
Cyril Esbjörnsson (TP ) om köp av Långekärrskolans lokaler av 
Tjörns Bostads AB 
 
2017/599 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka ärendet till kommunstyrelsen 
kompletterat med politiskt svar på motionen. 

Sammanfattning 
Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson (TP) har lämnat in en motion om köp av 
Långekärrskolans lokaler av Tjörns Bostads AB: 

Motionens innehåll 
”Elevantalen ökar på Tjörn både i förskolan och grundskolan. Tjörns kommun 
behöver lokaler för att tillgodose en fortsatt god skolgång över hela Tjörn. 

Tjörns Bostads AB ämnar sälja skolan på den öppna marknaden. Risken är att 
Tjörns kommun tappar möjligheten att bedriva skolverksamhet. I dag bedrivs 
friskola i skollokalerna i Långekärr vilken verksamhet har stöd från politikerna på 
Tjörn. 

Det framkommer i utredningar om framtida skolsituationen på Tjörn att kommunen 
kommer behöva skollokalerna inom en snar framtid. Oavsett om skolan i Långekärr 
drivs i kommunal regi eller genom en friskoleförening måste kommunen ha full 
rådighet över skollokalerna. 

Tjörns kommun kan till skillnad från bostadstadsbolaget vilket är vinstdrivande. 
Kommunen kan ha en hyresnivå som är mer anpassad till den nuvarande friskolans 
ekonomiska förutsättningar etc. Skulle kommunen själv driva skolan i framtiden så 
innebär egna lokaler en mindre kostnad för kommunen. 

Tjörnpartiet begär därmed att fullmäktige beslutar om att snabbutreda att överta 
ägandet av skollokalerna samt omgående taga kontakt med friskoleföreningen 
styrelse hur de ser på en framtid med kommunen som hyresvärd. 

Vi föreslår fullmäktige att besluta: 

Att fullmäktige beslutar ge i uppdrag till kommunstyrelsen att utreda möjligheterna 
överta ägandet av skolan i Långekärr. 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att föra samtal med friskoleföreningen vilka 
hyresnivåer som kan bli aktuella om kommunen blir hyresvärd. 

Kommunstyrelsen skall återrapportera resultatet av utredningen snarast till 
fullmäktige. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-13  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att informera Tjörns Bostads AB att 
kommunen önskar en dialog om ett eventuellt köp av fastigheten”. 

 
Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige, § 188 den 15 november 2018 
Kommunstyrelsen, § 149 den 4 oktober 2018, 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 171 den 20 september 2018, 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 151 den 23 augusti 2018, 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 129 den 14 juni 2018, 
Barn- och utbildningsnämnden, § 19 den 15 februari 2018, 
Kommunfullmäktige, § 161 den 19 oktober 2017. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande den 6 februari 2018, 
Motion den 3 oktober 2017, 
Svar på motion den 20 februari 2018. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Benny Andersson (S) föreslår att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen att 
kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Lars Carlsson (M) föreslår att ärendet ska skickas till kommunstyrelsen kompletterat 
med politiskt svar på motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen motvarandra och finner att utskottet bifaller Lars 
Carlssons förslag.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2018-11-15  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§188 
 
Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson (TP) 
om köp av Långekärrskolans lokaler av Tjörns Bostads AB 
 
2017/599 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att den sakliga grunden för 
avslag ska framföras. 

Sammanfattning 
Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson (TP) har lämnat in en motion om köp av 
Långekärrskolans lokaler av Tjörns Bostads AB: 

Motionens innehåll 
”Elevantalen ökar på Tjörn både i förskolan och grundskolan. Tjörns kommun 
behöver lokaler för att tillgodose en fortsatt god skolgång över hela Tjörn. 

Tjörns Bostads AB ämnar sälja skolan på den öppna marknaden. Risken är att 
Tjörns kommun tappar möjligheten att bedriva skolverksamhet. I dag bedrivs 
friskola i skollokalerna i Långekärr vilken verksamhet har stöd från politikerna på 
Tjörn. 

Det framkommer i utredningar om framtida skolsituationen på Tjörn att kommunen 
kommer behöva skollokalerna inom en snar framtid. Oavsett om skolan i Långekärr 
drivs i kommunal regi eller genom en friskoleförening måste kommunen ha full 
rådighet över skollokalerna. 

Tjörns kommun kan till skillnad från bostadstadsbolaget vilket är vinstdrivande. 
Kommunen kan ha en hyresnivå som är mer anpassad till den nuvarande friskolans 
ekonomiska förutsättningar etc. Skulle kommunen själv driva skolan i framtiden så 
innebär egna lokaler en mindre kostnad för kommunen. 

Tjörnpartiet begär därmed att fullmäktige beslutar om att snabbutreda att överta 
ägandet av skollokalerna samt omgående taga kontakt med friskoleföreningen 
styrelse hur de ser på en framtid med kommunen som hyresvärd. 

Vi föreslår fullmäktige att besluta: 

Att fullmäktige beslutar ge i uppdrag till kommunstyrelsen att utreda möjligheterna 
överta ägandet av skolan i Långekärr. 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att föra samtal med friskoleföreningen vilka 
hyresnivåer som kan bli aktuella om kommunen blir hyresvärd. 

Kommunstyrelsen skall återrapportera resultatet av utredningen snarast till 
fullmäktige. 

Fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att informera Tjörns Bostads AB att 
kommunen önskar en dialog om ett eventuellt köp av fastigheten”. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2018-11-15  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Den politiska majoriteten i kommunstyrelsens svar 
I svaret från Barn- och utbildningsnämnden konstaterar man att om motionens 
intentioner skulle uppfyllas så bryter man mot likställdhetsprincipen. Därmed finns 
det ingen anledning att i övrigt kommentera motionen ytterligare ur en politisk 
synvinkel i denna del. 

I den delen av motionen som kan tolkas handla om kommunal rådighet över 
lokalerna så förs ständigt en dialog mellan kommunen och dess helägda dotterbolag, 
Tjörns Bostads AB. I dessa diskussioner har ingendera parten någon ambition att 
försvåra för friskoleföreningens verksamhet. I övrigt kan nämnas att en utredning 
kommer att genomföras avseende var i koncernen verksamhetslokalerna ska 
placeras. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen, § 149 den 4 oktober 2018, 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 171 den 20 september 2018, 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 151 den 23 augusti 2018, 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 129 den 14 juni 2018, 
Barn- och utbildningsnämnden, § 19 den 15 februari 2018, 
Kommunfullmäktige, § 161 den 19 oktober 2017. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande den 6 februari 2018, 
Motion den 3 oktober 2017, 
Svar på motion den 20 februari 2018. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Kjellberg (TP), Benny Andersson (S) och Björn Möller (-) fd (M) föreslår att 
kommunfullmäktige ska bifalla motionen. 
 
Percy Karlsson (V) föreslår att kommunfullmäktige ska återremittera ärendet för att 
den sakliga grunden för avslag ska framföras. 
 
Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla Percy Karlssons (V) 
förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågan 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 inte ska avgöras idag. 
 
Omröstningsresultat 
17 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll). 
23 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll). 
 
Ärendet ska inte avgöras idag. Percy Karlssons (V) förslag väljs.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2018-10-04  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§149 
 
Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson (TP) 
om köp av Långekärrskolans lokaler av Tjörns Bostads AB 
 
2017/599 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Sammanfattning 
Motionens innehåll 
Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson (TP) har lämnat in en motion om köp av 
Långekärrskolans lokaler av Tjörns Bostads AB: 

”Elevantalen ökar på Tjörn både i förskolan och grundskolan. Tjörns kommun 
behöver lokaler för att tillgodose en fortsatt god skolgång över hela Tjörn. 

Tjörns Bostads AB ämnar sälja skolan på den öppna marknaden. Risken är att 
Tjörns kommun tappar möjligheten att bedriva skolverksamhet. I dag bedrivs 
friskola i skollokalerna i Långekärr vilken verksamhet har stöd från politikerna på 
Tjörn. 

Det framkommer i utredningar om framtida skolsituationen på Tjörn att kommunen 
kommer behöva skollokalerna inom en snar framtid. Oavsett om skolan i Långekärr 
drivs i kommunal regi eller genom en friskoleförening måste kommunen ha full 
rådighet över skollokalerna. 

Tjörns kommun kan till skillnad från bostadstadsbolaget vilket är vinstdrivande. 
Kommunen kan ha en hyresnivå som är mer anpassad till den nuvarande friskolans 
ekonomiska förutsättningar etc. Skulle kommunen själv driva skolan i framtiden så 
innebär egna lokaler en mindre kostnad för kommunen. 

Tjörnpartiet begär därmed att fullmäktige beslutar om att snabbutreda att överta 
ägandet av skollokalerna samt omgående taga kontakt med friskoleföreningen 
styrelse hur de ser på en framtid med kommunen som hyresvärd. 

Vi föreslår fullmäktige att besluta: 

Att fullmäktige beslutar ge i uppdrag till kommunstyrelsen att utreda möjligheterna 
överta ägandet av skolan i Långekärr. 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att föra samtal med friskoleföreningen vilka 
hyresnivåer som kan bli aktuella om kommunen blir hyresvärd. 

Kommunstyrelsen skall återrapportera resultatet av utredningen snarast till 
fullmäktige. 

Fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att informera Tjörns Bostads AB att 
kommunen önskar en dialog om ett eventuellt köp av fastigheten”. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2018-10-04  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Den politiska majoritetens svar 
I svaret från Barn- och utbildningsnämnden konstaterar man att om motionens 
intentioner skulle uppfyllas så bryter man mot likställdhetsprincipen. Därmed finns 
det ingen anledning att i övrigt kommentera motionen ytterligare ur en politisk 
synvinkel i denna del. 

I den delen av motionen som kan tolkas handla om kommunal rådighet över 
lokalerna så förs ständigt en dialog mellan kommunen och dess helägda dotterbolag, 
Tjörns Bostads AB. I dessa diskussioner har ingendera parten någon ambition att 
försvåra för friskoleföreningens verksamhet. I övrigt kan nämnas att en utredning 
kommer att genomföras avseende var i koncernen verksamhetslokalerna ska 
placeras. 

 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 171 den 20 september 2018, 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 151 den 23 augusti 2018, 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 129 den 14 juni 2018, 
Barn- och utbildningsnämnden, § 19 den 15 februari 2018, 
Kommunfullmäktige, § 161 den 19 oktober 2017. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande den 6 februari 2018, 
Motionen den 3 oktober 2017, 
Politiskt svar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag 
till beslut. 
Gert Kjellberg (TP) och Benny Andersson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska 
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) och Benny Anderssons (S) förslag. 
 
Omröstningsresultat 
10 Ja-röster, Martin Johansen (L), Peter Andersson (L), Lars Carlsson (M),  
Björn Möller (M), Filip Gollungberg (M), Bo Bertelsen (M), Roland Flyckt (KD), 
Azar Hedemalm (MP), Mats Kristensson (C), Robert Bull (C) fd (S). 
6 Nej-röster, Benny Andersson (S), Benny Hallin (S), Rosalie Sanyang (S),  
Nils Lackfors (S), Gert Kjellberg (TP), Thord Jansson (SD). 
 
Lars Carlssons (M) förslag väljs. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§171 
 
Bordlagt ärende: Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) och Cyril 
Esbjörnsson (TP) om köp av Långekärrskolans lokaler av Tjörns 
Bostads AB 
 
2017/599 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Sammanfattning 
Motionens innehåll 
Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson (TP) har lämnat in en motion om köp av 
Långekärrskolans lokaler av Tjörns Bostads AB: 

”Elevantalen ökar på Tjörn både i förskolan och grundskolan. Tjörns kommun 
behöver lokaler för att tillgodose en fortsatt god skolgång över hela Tjörn. 

Tjörns Bostads AB ämnar sälja skolan på den öppna marknaden. Risken är att 
Tjörns kommun tappar möjligheten att bedriva skolverksamhet. I dag bedrivs 
friskola i skollokalerna i Långekärr vilken verksamhet har stöd från politikerna på 
Tjörn. 

Det framkommer i utredningar om framtida skolsituationen på Tjörn att kommunen 
kommer behöva skollokalerna inom en snar framtid. Oavsett om skolan i Långekärr 
drivs i kommunal regi eller genom en friskoleförening måste kommunen ha full 
rådighet över skollokalerna. 

Tjörns kommun kan till skillnad från bostadstadsbolaget vilket är vinstdrivande. 
Kommunen kan ha en hyresnivå som är mer anpassad till den nuvarande friskolans 
ekonomiska förutsättningar etc. Skulle kommunen själv driva skolan i framtiden så 
innebär egna lokaler en mindre kostnad för kommunen. 

Tjörnpartiet begär därmed att fullmäktige beslutar om att snabbutreda att överta 
ägandet av skollokalerna samt omgående taga kontakt med friskoleföreningen 
styrelse hur de ser på en framtid med kommunen som hyresvärd. 

Vi föreslår fullmäktige att besluta: 

Att fullmäktige beslutar ge i uppdrag till kommunstyrelsen att utreda möjligheterna 
överta ägandet av skolan i Långekärr. 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att föra samtal med friskoleföreningen vilka 
hyresnivåer som kan bli aktuella om kommunen blir hyresvärd. 

Kommunstyrelsen skall återrapportera resultatet av utredningen snarast till 
fullmäktige. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att informera Tjörns Bostads AB att 
kommunen önskar en dialog om ett eventuellt köp av fastigheten”. 

Den politiska majoritetens svar 
I svaret från Barn- och utbildningsnämnden konstaterar man att om motionens 
intentioner skulle uppfyllas så bryter man mot likställdhetsprincipen. Därmed finns 
det ingen anledning att i övrigt kommentera motionen ytterligare ur en politisk 
synvinkel i denna del. 

I den delen av motionen som kan tolkas handla om kommunal rådighet över 
lokalerna så förs ständigt en dialog mellan kommunen och dess helägda dotterbolag, 
Tjörns Bostads AB. I dessa diskussioner har ingendera parten någon ambition att 
försvåra för friskoleföreningens verksamhet. I övrigt kan nämnas att en utredning 
kommer att genomföras avseende var i koncernen verksamhetslokalerna ska 
placeras. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 151 den 23 augusti 2018 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 129 den 14 juni 2018 
Barn- och utbildningsnämnden, § 19 den 15 februari 2018 
Kommunfullmäktige, § 161 den 19 oktober 2017 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande den 6 februari 2018 
Motionen den 3 oktober 2017 
Politiskt svar 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla den politiska majoritetens 
förslag till beslut. 

Benny Andersson (S) och Benny Halldin (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Björn Möllers (M) förslag väljs.
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Politiskt svar avseende motion om Långekärrs skola. 

I svaret från Barn- och utbildningsnämnden konstaterar man att om motionens intentioner skulle 
uppfyllas så bryter man mot likställdhetsprincipen. Därmed finns det ingen anledning att i övrigt 
kommentera motionen ytterligare ur en politisk synvinkel i denna del. 

I den delen av motionen som kan tolkas handla om kommunal rådighet över lokalerna så förs 
ständigt en dialog mellan kommunen och dess helägda dotterbolag, Tjörns Bostads AB. I dessa 
diskussioner har ingendera parten någon ambition att försvåra för friskoleföreningens verksamhet. I 
övrigt kan nämnas att en utredning kommer att genomföras avseende var i koncernen 
verksamhetslokalerna ska placeras. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-23  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§151 
 
Återremitterat ärende: Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) och 
Cyril Esbjörnsson (TP) om köp av Långekärrskolans lokaler av 
Tjörns Bostads AB 
 
2017/599 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet. 

Sammanfattning 
Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson (TP) har lämnat in en motion om köp av 
Långekärrskolans lokaler av Tjörns Bostads AB: 
 
”Elevantalen ökar på Tjörn både i förskolan och grundskolan. Tjörns kommun 
behöver lokaler för att tillgodose en fortsatt god skolgång över hela Tjörn. 
 
Tjörns Bostads AB ämnar sälja skolan på den öppna marknaden. Risken är att 
Tjörns kommun tappar möjligheten att bedriva skolverksamhet. I dag bedrivs 
friskola i skollokalerna i Långekärr vilken verksamhet har stöd från politikerna på 
Tjörn. 
 
Det framkommer i utredningar om framtida skolsituationen på Tjörn att kommunen 
kommer behöva skollokalerna inom en snar framtid. Oavsett om skolan i Långekärr 
drivs i kommunal regi eller genom en friskoleförening måste kommunen ha full 
rådighet över skollokalerna. 
 
Tjörns kommun kan till skillnad från bostadstadsbolaget vilket är vinstdrivande. 
Kommunen kan ha en hyresnivå som är mer anpassad till den nuvarande friskolans 
ekonomiska förutsättningar etc. Skulle kommunen själv driva skolan i framtiden så 
innebär egna lokaler en mindre kostnad för kommunen. 
 
Tjörnpartiet begär därmed att fullmäktige beslutar om att snabbutreda att överta 
ägandet av skollokalerna samt omgående taga kontakt med friskoleföreningen 
styrelse hur de ser på en framtid med kommunen som hyresvärd. 
 
Vi föreslår fullmäktige att besluta: 
 
1. Att fullmäktige beslutar ge i uppdrag till kommunstyrelsen att utreda 

möjligheterna överta ägandet av skolan i Långekärr. 
 

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att föra samtal med friskoleföreningen vilka 
hyresnivåer som kan bli aktuella om kommunen blir hyresvärd. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-23  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
3. Kommunstyrelsen skall återrapportera resultatet av utredningen snarast till 

fullmäktige. 
 
4. Fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att informera Tjörns Bostads AB 

att kommunen önskar en dialog om ett eventuellt köp av fastigheten”. 
 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 129 den 14 juni 2018, 
Barn- och utbildningsnämnden, § 19 den 15 februari 2018, 
Kommunfullmäktige, § 161 den 19 oktober 2017. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande den 6 februari 2018, 
Motion den 3 oktober 2017. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Mats Kristensson (C) föreslår att arbetsutskottet ska bordlägga ärendet. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§129 
 
Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson (TP 
) om köp av Långekärrskolans lokaler av Tjörns Bostads AB 
 
2017/599 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för utformning av 
politiskt svar på motionen. 

 
Sammanfattning 
Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson (TP) har lämnat in en motion om köp av 
Långekärrskolans lokaler av Tjörns Bostads AB: 
 
”Elevantalen ökar på Tjörn både i förskolan och grundskolan. Tjörns kommun 
behöver lokaler för att tillgodose en fortsatt god skolgång över hela Tjörn. 
 
Tjörns Bostads AB ämnar sälja skolan på den öppna marknaden. Risken är att 
Tjörns kommun tappar möjligheten att bedriva skolverksamhet. I dag bedrivs 
friskola i skollokalerna i Långekärr vilken verksamhet har stöd från politikerna på 
Tjörn. 
 
Det framkommer i utredningar om framtida skolsituationen på Tjörn att kommunen 
kommer behöva skollokalerna inom en snar framtid. Oavsett om skolan i Långekärr 
drivs i kommunal regi eller genom en friskoleförening måste kommunen ha full 
rådighet över skollokalerna. 
 
Tjörns kommun kan till skillnad från bostadstadsbolaget vilket är vinstdrivande. 
Kommunen kan ha en hyresnivå som är mer anpassad till den nuvarande friskolans 
ekonomiska förutsättningar etc. Skulle kommunen själv driva skolan i framtiden så 
innebär egna lokaler en mindre kostnad för kommunen. 
 
Tjörnpartiet begär därmed att fullmäktige beslutar om att snabbutreda att överta 
ägandet av skollokalerna samt omgående taga kontakt med friskoleföreningen 
styrelse hur de ser på en framtid med kommunen som hyresvärd. 
 
Vi föreslår fullmäktige att besluta: 
 
1. Att fullmäktige beslutar ge i uppdrag till kommunstyrelsen att utreda 

möjligheterna överta ägandet av skolan i Långekärr. 
 

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att föra samtal med friskoleföreningen vilka 
hyresnivåer som kan bli aktuella om kommunen blir hyresvärd. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
3. Kommunstyrelsen skall återrapportera resultatet av utredningen snarast till 

fullmäktige. 
 
4. Fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att informera Tjörns Bostads AB 

att kommunen önskar en dialog om ett eventuellt köp av fastigheten”. 
 
Tidigare beslut 
Barn- och utbildningsnämnden, § 19 den 15 februari 2018, 
Kommunfullmäktige, § 161 den 19 oktober 2017. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande den 6 februari 2018. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Benny Andersson (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla motionen. 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska återremittera ärendet för utformning 
av politiskt svar på motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) förslag väljs.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-15  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 19 
 
Remiss - Anmälan av motion  från Gert Kjellberg (TP) och Cyril 
Esbjörnsson (TP) om köp av Långekärrskolans lokaler 
 
2018/10 
 
Beslut 
Förvaltningens tjänsteutlåtande godkänns. 

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 
Tjörnpartiet har inkommit med en motion avseende att Tjörns kommun ska köpa 
Långekärrs skola av Tjörns Bostads AB. Denna är överlämnad till barn- och 
utbildningsnämnden för besvarande. 

Tjörnpartiet menar i sin motion att kommunen efter ett inköp av Långekärrs skola 
kan sätta en lägre hyra för den förening som bedriver fristående verksamhet i 
lokalerna idag. 

I det fall kommunen införskaffar Långekärrs skola och ingår överenskommelse om 
en lägre hyra än barn- och utbildningsförvaltningens faktiska nivå kommer 
Långekärrs ekonomiska förening att överkompenseras. Övriga fristående huvudmän 
som erhåller ersättning från barn- och utbildningsförvaltningen får inte samma 
kompensation. 

Följaktligen anser förvaltningen att motionens förslag inte är förenligt med kraven 
på likvärdighet i kommunallagen.  

 
Tidigare beslut 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-10-19, § 161 

 
Beslutsunderlag 
Remiss - Anmälan av motion från Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson (TP) 
om köp av Långekärrskolans lokaler 
Motion från Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson (TP) ang köp av 
Långekärrsskolans lokaler av Tjörns Bostads AB 
Tjänsteutlåtande daterat 2018-02-06 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Svar på Motion från Tjörnpartiet avseende köp av 
Långekärrs skola 

Förslag till beslut 
Förvaltningens tjänsteutlåtande godkänns 

Sammanfattning 
Tjörnpartiet har inkommit med en motion avseende att Tjörns kommun 
ska köpa Långekärrs skola av Tjörns Bostads AB. Denna är överlämnad 
till barn- och utbildningsnämnden för besvarande. 

Tjörnpartiet menar i sin motion att kommunen efter ett inköp av 
Långekärrs skola kan sätta en lägre hyra för den förening som bedriver 
fristående verksamhet i lokalerna idag. 

I det fall kommunen införskaffar Långekärrs skola och ingår 
överenskommelse om en lägre hyra än barn- och 
utbildningsförvaltningens faktiska nivå kommer Långekärrs ekonomiska 
förening att överkompenseras. Övriga fristående huvudmän som erhåller 
ersättning från barn- och utbildningsförvaltningen får inte samma 
kompensation. 

Följaktligen anser förvaltningen att motionens förslag inte är förenligt 
med kraven på likvärdighet i kommunallagen.  

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-10-19, § 161 

 

Bilagor 
Remiss - Anmälan av motion  från Gert Kjellberg (TP) och Cyril 
Esbjörnsson (TP) om köp av Långekärrskolans lokaler 

Motion från Gert Kjellberg (TP)  och Cyril Esbjörnsson (TP) ang köp av 
Långekärrsskolans lokaler av Tjörns Bostads AB 
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Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr 212000-1306 
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Kroksdalsvägen 1 
E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se 

 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Ärendet  
Tjörnpartiet har inkommit med en motion avseende att Tjörns kommun 
ska köpa Långekärrs skola av Tjörns Bostads AB. Denna är överlämnad 
till barn- och utbildningsnämnden för besvarande. 

Motionen besvaras i enlighet med nämndens reglemente vilket innebär 
att införskaffandet av fastigheten inte belyses. 

Tjörnpartiet menar i sin motion att kommunen efter ett inköp av 
Långekärrs skola kan sätta en lägre hyra för den förening som bedriver 
fristående verksamhet i lokalerna idag. Förvaltningen vill understryka att 
en kommun enligt kommunallagen inte får gynna enskild person eller 
enskild näringsidkare. En eventuell hyra ska tas ut enligt 
självkostnadsprincipen.  

Idag erhåller den ekonomiska föreningen ett bidrag för varje barn enligt 
de centrala riktlinjerna ”bidrag på lika villkor”. I bidraget specificeras 
vilka kostnader som ska utgå till fristående verksamheter. Enligt 
beräkningsmodellen ska kommunens faktiska hyreskostnad utgå till 
samtliga fristående huvudmän.  

I det fall kommunen införskaffar Långekärrs skola och ingår 
överenskommelse om en lägre hyra barn- och utbildningsförvaltningens 
faktiska nivå kommer Långekärrs ekonomiska förening att 
överkompenseras. Övriga fristående huvudmän som erhåller ersättning 
från barn- och utbildningsförvaltningen får inte samma kompensation. 

Följaktligen anser förvaltningen att motionens förslag inte är förenligt 
med kraven på likvärdighet i kommunallagen.  

 

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

 

 

Staffan Lindroos 
Förvaltningschef 
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Förebyggande utbildning för hela samhället om ohälsosamma levnadsvanor 

2018 kom Socialstyrelsen ut med ”Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid 

ohälsosamma levnadsvanor,” som ska bygga på att aktörer båda inom och utanför hälso- och 

sjukvård ska agera för att minska skillnader i samhället som bidrag till ohälsa. 

Det finns stora skillnader i levnadsvanor beroende på socioekonomisk ställning (yrke, utbildningsnivå 

och ekonomiska förutsättningar) som även leder till stora kostnader inom vård och omsorg och upp 

emot 14 års minskad levnad för människor. Enligt de nya riktlinjerna ska fokus ligga på att förebygga 

ohälsosamma levnadsvanor bland barn och unga. 

De fyra levnadsvanor som lyfts är: rökning, alkoholanvändning, fysisk aktivitet och att äta hälsosamt. 

Att förbättra just dessa fyra levnadsvanor i samhället skulle enligt Världshälsoorganisationen (WHO) 

förebygga det mesta av all kranskärlssjukdom, stroke och 30 procent av all cancer, och även minska 

nivån av typ II diabetes i samhället betydligt. Genom att investera i att förebygga ohälsosamma 

levnadsvanor kan Tjörns kommun långsiktigt spara mycket pengar och mycket lidande bland 

befolkningen. 

Dessa åtgärder ligger i linje med mål 3 i Agenda 2030, det vill säga att ”säkerställa hälsosamma liv 

och främja välbefinnande för alla i alla åldrar”.  

Motion: 

1. Tjörns kommun ska jobba mot riktlinjernas mål att minska ohälsosamma levnadsvanor med fokus 
på barn och unga genom att ha dedikerad utbildning av barnen runt ohälsosamma levnadsvanor 
(rökning, alkoholintag, motion och att äta hälsosamma mat) så att vid slutet av grundskolan vet varje 
barn följande: 

• Hälsorisker med rökning och hur man hittar hjälp för att sluta 

• Vad det betyder att äta hälsosamt (frukt- och grönsakskonsumtion) 

• Vad är riskkonsumtions nivå av alkohol? Vad finns för hjälp för att minska? 

• Betydelsen av fysisk aktivitet för bättre hälsa 

2. Förvaltningen ska ta fram en handlingsplan för genomförande av informations- och 
utbildningskampanj för att höja kommuninvånarnas kunskaper gällande hälsosamma levnadsvanor 
enligt punkterna ovan, samt vart man vänder sig för att söka stöd och hjälp. 

Uppdraget lämnar kommunfullmäktige till kommunchefen att genomföra tillsammans med de delar i 
förvaltningen som hen finner lämpligt. 

 

Christy Whiddon (S) 

 

Referenser:  

Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor 

https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-3-halsa-och-valbefinnande/  

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-

riktlinjer/2018-6-24.pdf 
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Cardiovascular diseases (CVDs), Fact sheet 317. WHO. 2017. Hämtad 2017-10-18 från: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/en/  

 Cancer, Fact sheet 297. WHO. 2017. Hämtad 2017-10-18 från: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/en/  

 Diabetes, Fact sheet 312. WHO. 2017. Hämtad 2017-10-18 från: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/en/ 
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På många utav Bohusläns fiskelägen, där flera orter med omfattande 

beredning av spillånga fanns just på Tjörn. Tillredning av långa gick till 

på följande sätt: långans ryggrad skars ut och fisken spjälades ut med 

träpinnar för att hängas upp på torkställningar som traditionellt fanns 

på klippor eller berghällar. 

Idag äts lutfisk oftast kring jul, och Lutfiskens dag infaller fredagen 

före Alla helgons dag. Av gammal tradition påbörjar man lutningen på 

Anna-dagen den 9 december för att fisken skall hinna bli klar till jul. 

Men förr var lutfisk speciell högtidsmat, och serverades även gärna 

till påsk, midsommar och vid begravningar. 

Förr på Tjörn så firades "Långans dag" med bl.a. skönhetstävlingen 

"Miss Långa". Men genom att det svenska långafisket upphörde på 

1980-talet minskade också beredningen och firandet utav långa 

upphävde tyvärr. 

Idag torkas långa till lutfisk inomhus i uppvärmda torktunnlar, dels i 

Norge, men i Sverige också i Skärhamn. På Klädesholmens museum 

finns en avdelning om beredningen av just långa.  
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Agenda 2030 organisation 

Utifrån de budgetförslag som lagts fram, och det som klubbats igenom, är vi näst intill ett enat 
fullmäktige som inser vikten av arbetet med de globala målen och att arbetet måste ske även på 
lokal nivå.  

Vi har dessutom en gedigen tjänstepersonskår där många är satta att arbeta strategiskt utifrån 
olika perspektiv som rör Agenda 2030. 

Som ordförande i Rådet för Hälsa och social hållbarhet har jag erfarenheten av att veta hur trögt 
det kan vara att få hjulet att snurra och att få alla våra delar i kommunen, förvaltningar likaväl som 
bolag, att kroka arm och synkronisera arbetet. Samma tröghet har vi alla erfarit i lokalfrågan. 

Dagens organisation, med många förvaltningar, där ingen tydligt håller i taktpinnen har givit oss 
många exempel där vi fastnat i stuprören och därmed inte dragit åt samma håll. 

Vi står nu inför stora utmaningar utifrån många perspektiv. Menar vi allvar med alla våra ord 
gäller det att även visa detta i handling. 

Med risk för att föregå den genomlysning som görs i frågan kring arbetet med de globala målen och 
med anledning av ovanstående yrkar vi: 

● att utreda och föreslå lämplig organisering av ett Agenda 2030-organ, där redan befintliga 
strateger har en given plats, men att vi  även rekryterar en kommunekolog med syfte att 
säkerställa att alla perspektiven synliggörs och synkroniseras.  

● Att detta organ  ges mandat till att arbeta koncernövergripande och motverkar att vi fastnar 
i våra stuprör. 

Om inte nu NÄR? 

Klimatet, den sociala hållbarheten och ekonomin kan inte vänta. 

Anna Wängborg, Miljöpartiet de gröna Tjörn 

Tanja Siladji Dahne, Miljöpartiet de gröna Tjörn 
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Klimat 2030 

"Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om" är en kraftsamling som drivs av Västra 
Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län, i samverkan med många andra 
aktörer. Kraftsamlingen samlar företag och branschorganisationer, kommuner och 
kommunalförbund, högskolor och institut, föreningar och andra organisationer i Västra Götaland 
som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region. 

I Västra Götaland har vi ett av de mest ambitiösa regionala klimatmålen i Sverige. Till 2030 ska vi 
vara en fossiloberoende region. Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 
procent från 1990-års nivå till år 2030. Dessutom ska utsläppen av växthusgaser från 
västsvenskarnas konsumtion, oavsett var i världen de sker, minska med 30 procent jämfört med 
2010. 

Utsläppen av växthusgaser minskar, men inte tillräckligt snabbt för att vi ska nå vårt mål. Nu är det 
hög tid att öka takten. 

"Klimat 2030" består av 20 konkreta åtgärder där kommuner har rådighet, som är beprövade och 
som ger stor utsläppsminskning. 

Av dessa 20 har Tjörns kommun förbundit sig till följande åtgärder. 

1: Vi använder en klimatstyrande resepolicy 

3: Våra nya personbilar är miljöbilar 

5:Vi deltar iCykelfrämjandetskommunvelometer 

7: Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala bostadsbolag 

11: Vi möjliggör för våra medborgare att låna/hyra produkter istället för att köpa 

12: Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål 

13: Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål 

14: Vi gör investeringar för energieffektivisering 

16: Vi producerar egen solel 

20: Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat. 
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De senaste åren har ett antal motioner kommit in, som har haft väldigt goda intentioner och på 
olika sätt varit kopplade till ovanstående punkter. Men, de har ansetts vara besvarade utifrån att 
kommunen förbundit sig till ovannämnda klimatlöften. 

Vi vill att kommunen tar ett vidare grepp i de här frågorna. 

Kommunen har i en rad olika styrdokument fina skrivningar med goda intentioner, men där det 
lämnas stort utrymme för tolkning. Tex att solceller ska sättas på tak där det anses gynnsamt. 
Gynnsamt är dock inte definierat och därför händer det inte tillräckligt mycket, tillräckligt fort. 

Med anledning av ovanstående yrkar vi att: 

1. Skyndsamt presentera en handlingsplan för hur kommunen koncernövergripande kommer 
att arbeta med antagna mål. 

2. Arbetet med aktuella punkter synliggörs för medborgare 
a. Vad vi gör 
b. Förväntat resultat 
c. Hur det går 

Syftet är att synliggöra, skapa delaktighet men även entusiasmera en mer klimatsmart 
vardag. 

3. Se över aktuella styrdokument, upphandlingsunderlag mm med syfte till att definiera 
skrivningar så som hållbar, gynnsam mf.l till att rimma med likväl globala, lokala som 
ovanstående löften och mål. 

4. Skyndsamt utreda effektiva och innovativa sätt att producera egen solel. 
a. Explicit synliggöra förväntat resultat 
b. Samt informera om hur arbetet går. 

Anna Wängborg, Miljöpartiet de Gröna, Tjörn 

Tanja Siladji Dahne, Miljöpartiet de Gröna Tjörn 
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