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Kommunfullmäktige
2020-08-19

KALLELSE/DAGORDNING
Ledamöter kallas
Ersättare underrättas
Kommunfullmäktige sammanträder den 27 augusti 2020, kl. 18:30,
Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn
Information
Det av regeringen meddelade förbudet mot allmänna
sammankomster med mer än 50 deltagare påverkar formellt inte
möjligheterna för att hålla sammanträden med fullmäktige.
Åskådare kan ta del av sammanträdet via bildskärm i foajén. I dessa
tider vill vi uppmana allmänheten till att ta del av sammanträdet via
webbsändningen och beakta Folkhälsomyndighetens allmänna råd
för att motverka spridning av Covid-19.
Deltagande vid kommunfullmäktiges sammanträde kommer delvis
att ske på distans i enlighet med kommunfullmäktiges beslut
2020-05-14/§83. För den som deltar på distans sker incheckning vid
14:30.
Föredragning
18:30 – 18:50

Antagande av näringslivsstrategi –
Anna Aldegren

Inledning
1

Mötets öppnande

2

Val av protokollsjusterare (protokollet
föreslås justeras 1/9 kl 17:00)

3

Upprop

4

Fastställande av dagordning

Beslutsärenden
5

Antagande av näringslivsstrategi

1

2017/700
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6

Begäran om entledigande från Christer
Hermansson (L) från uppdraget som
styrelseledamot tillika 1:e vice ordförande i
Tjörns Hamnar AB

2020/194

7

Val av styrelseledamot tillika 1:e vice
ordförande i Tjörns Hamnar AB (L)

2020/208

8

Antagande av ny arbetsordning för
kommunfullmäktige

2020/40

9

Hemställan om att ändra
Sverigedemokraternas tjänstgöringsordning
för ersättare i kommunstyrelsen

2020/45

10 Antagande av parkeringstaxa, ishallen
Rönnäng

2020/108

11 Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om
ta fram en politikerhandbok

2019/410

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

2019/173

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

2019/392

14 Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om
pausbrygga Södra Hamnen Skärhamn

2019/287

15 Svar på motion från Rosalie Sanyang (S) om 2019/79
nybyggnation av ett äldreboende på
nordöstra delen av Tjörn
16 Svar på motion från Martin Johansson (SD)
om seniorboende i Myggenäs eller
Almösund

2019/379

17 Svar på motion från Martin Johansson (SD)
om att prioritera lokalt producerad mat

2019/377

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

2019/375

19 Svar på motion från Martin Johansson (SD)
om digital tjänst för ekonomiskt bistånd

2019/374
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Anmälningsärenden
20 Anmälan av motion från Martin Johansson
(SD) och Rikard Simensen (SD) om
öppettider i Tjöns kundcenter

2020/179

21 Anmälan av motion från Martin Johansson
(SD) om insektshotell

2020/210

22 Anmälan av motion från Alma Sibrian (V)
om byggnation av hyresrätter

2020/209

Välkomna!

Anders G Högmark (M)
ordförande

Johan Nilsson
kommunsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-03-05
§73

Antagande av näringslivsstrategi
2017/700
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktig besluta att anta Tjörns kommuns
näringslivsstrategi 2020-2035 och samtidigt upphäva tidigare antagna strategier och
handlingsplaner.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Enligt uppdrag från KSAU i november 2017 har en näringslivsstrategi arbetats fram
i nära samråd med det lokala näringslivet och med uppgift att samtidigt harmonisera
med Göteborgs Stad näringslivsstrategiska program som antogs mars 2018.
Anledningen var att Tjörns kommuns nuvarande näringslivsstrategi behövde
revideras samtidigt som samtliga kommuner och det lokala näringslivet i
Göteborgsregionen på ett mycket aktivt sätt deltog i framtagande av Göteborgs
Stads näringslivsstrategiska program. Det samarbetet har nu prisats av Europeiska
regionkommittén genom utmärkelsen Europeiska entreprenörsregioner (EER).
I oktober beslutade KSAU att remittera den föreslagna näringslivsstrategin till
samtliga nämnder och styrelser samt Business Region Göteborg. Därefter har de
politiska partierna uppmanats att inkomma med synpunkter, liksom Södra
Bohusläns Turism.
Den föreslagna strategin bygger på en liknande struktur som Göteborg Stads
näringslivsstrategiska program vilket schematiskt kan beskrivas enligt följande:

Målbild 2035
Mål 1
Kompetensförjning &
attraktionskraft
Kompetens
försöjning

Justerandes sign

Attraktions
kraft

Mål 2
Samhällsplanering
Infrastruktur
&
tillgänglighet

MarkberedFöretagsskap &
klimat
fysisk
planering

Utdragsbestyrkande
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Mål 3
Företagsklimat &
Innovationskraft
Innovation
s-kraft

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-03-05
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 43 den 20 februari 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-16 § 221
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-17 § 211
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-02-07
Tjörns kommuns näringslivsstrategi 2020-2035.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-02-20

§43

Antagande av näringslivsstrategi
2017/700
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktig besluta att anta Tjörns kommuns näringslivsstrategi 2020-2035
och samtidigt upphäva tidigare antagna strategier och handlingsplaner.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Enligt uppdrag från KSAU i november 2017 har en näringslivsstrategi arbetats fram
i nära samråd med det lokala näringslivet och med uppgift att samtidigt harmonisera
med Göteborgs Stad näringslivsstrategiska program som antogs mars 2018.
Anledningen var att Tjörns kommuns nuvarande näringslivsstrategi behövde
revideras samtidigt som samtliga kommuner och det lokala näringslivet i
Göteborgsregionen på ett mycket aktivt sätt deltog i framtagande av Göteborgs
Stads näringslivsstrategiska program. Det samarbetet har nu prisats av Europeiska
regionkommittén genom utmärkelsen Europeiska entreprenörsregioner (EER).
I oktober beslutade KSAU att remittera den föreslagna näringslivsstrategin till
samtliga nämnder och styrelser samt Business Region Göteborg. Därefter har de
politiska partierna uppmanats att inkomma med synpunkter, liksom Södra
Bohusläns Turism.
Den föreslagna strategin bygger på en liknande struktur som Göteborg Stads
näringslivsstrategiska program vilket schematiskt kan beskrivas enligt följande:

Målbild 2035
Mål 1
Kompetensförjning &
attraktionskraft
Kompetens
försöjning

Justerandes sign

Attraktions
kraft

Mål 2
Samhällsplanering
Infrastruktur
&
tillgänglighet

MarkberedFöretagsskap &
klimat
fysisk
planering

Utdragsbestyrkande

6

Mål 3
Företagsklimat &
Innovationskraft
Innovation
s-kraft

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-02-20

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-16 § 221
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-17 § 211
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-02-07
Tjörns kommuns näringslivsstrategi 2020-2035.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Magne Hallberg (KD) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag
till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-02-07

Dnr 2017/700-140

Kommunstyrelsen

Anna Aldegren
Näringslivsstrateg
0304-60 12 90
anna.aldegren@tjorn.se

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande - Antagande av Tjörns kommuns
näringslivsstrategi 2020-2035
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktig besluta att anta Tjörns kommuns näringslivsstrategi
2020-2035 och samtidigt upphäva tidigare antagna strategier och
handlingsplaner.
Sammanfattning
Enligt uppdrag från KSAU i november 2017 har en näringslivsstrategi
arbetats fram i nära samråd med det lokala näringslivet och med uppgift
att samtidigt harmonisera med Göteborgs Stad näringslivsstrategiska
program som antogs mars 2018.
Anledningen var att Tjörns kommuns nuvarande näringslivsstrategi
behövde revideras samtidigt som samtliga kommuner och det lokala
näringslivet i Göteborgsregionen på ett mycket aktivt sätt deltog i
framtagande av Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program. Det
samarbetet har nu prisats av Europeiska regionkommittén genom
utmärkelsen Europeiska entreprenörsregioner (EER).
I oktober beslutade KSAU att remittera den föreslagna
näringslivsstrategin till samtliga nämnder och styrelser samt Business
Region Göteborg. Därefter har de politiska partierna uppmanats att
inkomma med synpunkter, liksom Södra Bohusläns Turism.

TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

Den föreslagna strategin bygger på en liknande struktur som Göteborg
Stads näringslivsstrategiska program vilket schematiskt kan beskrivas
enligt följande:

Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Besöksadress
Kroksdalsvägen 1

Telefon
Fax
E-post

0304-60 10 00
0304-60 10 19
kommun@tjorn.se
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Org.nr
BG
Internet

212000-1306
641-9741
www.tjorn.se
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Målbild 2035
Mål 1
Kompetensförjning &
attraktionskraft
Kompetens
försöjning

Mål 2
Samhällsplanering
Infrastruktur
&
tillgänglighet

Attraktions
kraft

Markberedskap &
fysisk
planering

Mål 3
Företagsklimat &
Innovationskraft

Företagsklimat

Innovation
s-kraft

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-16 §221
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-17 §211
Bilagor
Tjörns kommuns näringslivsstrategi 2020-2035.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret
Ärendet
Under remisstiden har det inkommit yttrande ifrån följande instanser:
•
•
•
•
•
•

Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Barn och utbildning
Business region Göteborg
Kristdemokraterna
Kultur och fritidsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Södra Bohuslän Turism

Besöksadress
Kroksdalsvägen 1

Telefon
Fax
E-post

0304-60 10 00
0304-60 10 19
kommun@tjorn.se

9

Org.nr
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Internet
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•
•
•
•

Dnr 2017/700-140

Socialnämnden
Tjörn Bostads AB
Tjörns Hamnar AB
Tjörn Måltid AB

Generellt har remissvaren varit mycket positiva till strategins utformning
och genombearbetning. Det har dock inkommit några önskemål om
förändringar och kompletteringar, vilka redogörs för i nedanstående
stycke.
Ändringar med hänsyn till remissvar
Med hänvisning till Business region Göteborg remissvar har stycke 1.1
kortats för att undvika missförstånd i hur det fortsatta arbetet skall
bedrivas, vidare har deras önskan om att komplettera viss statistik med
nyare siffror hörsammats. Slutordet har även kompletterats utifrån deras
önskan om ökad tydlighet i uppföljning av strategin.
Kristdemokraterna önskar enligt sitt remissvar en tydligare plan för hur
vattenförsörjningen skall säkerställas samt hur Tjörn skall kunna få
ytterligare fasta förbindelser avseende infrastruktur för transporter. Detta
har inte ytterligare hanterats i strategin då detta bör hanteras i kommande
handlingsplaner eller utav verksamheternas egna, redan framtagna
dokument.
Kultur och fritid önskar att Kulturpolitisk strategi skall omnämnas i
näringslivsstrategin. Då dokumentet inte använts i någon större
utsträckning i framtagandet av denna strategi kommer det inte att lyftas
in i efterhand. Givetvis är det dock ett av många styrdokument som
genomsyrar hela kommunens arbete för de kommande åren. Man lyfter
även önskan om att målbilden kompletteras med det öppna landskapet
som ett av våra unika värdet. Det har dock framkommit under dialogen
med näringslivet, att detta inte ses som unikt för Tjörn. Tvärtom, utifrån
ett näringslivsperspektiv, finns det andra geografiska området i landet
som har större styrka i detta. Däremot korrigeras indikation för
besöksnäringen till att endast beröra gästnätter, vilket också har påpekats
av Södra Bohuslän Turism. Det pågår ett nationellt arbete att ta fram bra
indikatorer för besöksnäringen och näringslivsstrategin bör kompletteras
med dessa vid kommande revideringar. Kultur och fritids önskan att
tydligare lyfta kommuns satsningar på natur- och kulturturism under
strategins första mål har dock inte tillmötesgåtts då det bedöms som en
av flera lösning på det önskade läget att Tjörn skall vara ett hållbart och
attraktivt besöksmål. Natur- och kulturturismen behandlas istället i
turiststrategin och kommande handlingsplaner. Kreativa näringar lyfts i
strategin som ett verktyg för innovation. Däremot att målet kring
samhällsplanering stärkts avseende social hållbarhet.

Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Besöksadress
Kroksdalsvägen 1

Telefon
Fax
E-post

0304-60 10 00
0304-60 10 19
kommun@tjorn.se

10

Org.nr
BG
Internet

212000-1306
641-9741
www.tjorn.se

4 (4)
2020-02-07

Dnr 2017/700-140

Södra Bohuslän Turism vill även se ett förtydligande i att
besöksnäringsfrågorna skall ske i samverkan. Det är dock en självklarhet
att Tjörns kommun, inte bara i besöksnäringsfrågorna, skall söka
samverkan om det stärker våra förutsättningar för näringslivet. Därför
väljer vi inte att lyfta besöksnäringen specifikt i denna fråga.
Samhällsbyggnad uppger att de saknar godsperspektivet under till
exempel stycket om regionens geografiska läge. Stycket beskriver dock
både regionens fördelar för godstransporter med korta avstånd samt
flygplatsens betydelse för flygfrakten. Genom hela strategin lyfts
dessutom godstransporterna som något vi behöver arbeta med under de
kommande åren. Bland annat under strategi 3, infrastruktur och
tillgänglighet. Däremot har Tjörns styrkor kompletteras med information
kring Vallhamn. Vidare lyfter samhällsbyggnad infrastrukturstråket över
Orust som en länk för näringslivet till Osloregionen. I förarbetet för
strategin är det tydligt att denna bild inte delas av näringslivet själva. Det
läget kan dock givetvis komma att förändras vid ett eventuellt byggande
av en ny broförbindelse mellan Orust och Stenungssund.
Samhällsbyggnad har också önskat att strategin ändras till att omfatta en
nulägesbild av vattenförsörjningen. Då strategin snarar fokuserar på
företagens förtroende för vattenförsörjning, än det faktiska läget har
denna förändring hörsammats. Det har dock tydliggjorts att kommunen
arbetar både kortsiktigt och långsiktigt med problematiken och lösningen
på densamma.
I övrigt har språkliga korrigeringar gjorts samt en omstrukturering och
justering av text i kapitel 2 för att tydliggöra Tjörns roll och
förutsättningar i regionen, då detta framkommit varit något otydligt i
tidigare version enligt några av remissvaren.
Barnperspektivet
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram
till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt
berör barn.
Konsekvens
Näringslivsstrategin kommer att kunna vara ett stöd och en
riktningsvisare för medarbetare och politiker inom Tjörns kommun för
det långsiktiga näringslivsarbetet. Den kommer också tydligt visa externa
aktörer Tjörns kommuns viljeriktning avseende näringslivsutvecklingen i
kommunen.

Ann-Britt Svedberg
Kommunchef

Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Besöksadress
Kroksdalsvägen 1

Telefon
Fax
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0304-60 10 00
0304-60 10 19
kommun@tjorn.se
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1

Inledning

1.1

Syftet med denna strategi

Tjörns kommuns näringslivsstrategi beskriver hur kommunen ska arbeta
med strategiska näringslivsfrågor på ett konkret, långsiktigt och
målinriktat sätt. Syftet med strategin är att tydliggöra och stärka
kommunens samlade arbete gentemot näringslivet med ambitionen att
skapa goda förutsättningar för företagande.
Strategin tar sin utgångspunkt i Tjörns kommun som en del av en
expansiv region med Göteborg som motor. En region där samtliga
kommuner behövs för att skapa en starkare enhet. Strategin avser att
bidra med Tjörns pusselbit och roll i detta samarbete. Samarbete över
gränserna både inom regionen, men även gentemot andra regioner, är
grundläggande principer som omfattas både av kommunen och av
näringslivet.
Målbilden avser att visa kommunens viljeriktning av det samlade
näringslivsarbetet fram till och med 2035. Målbilden bryts sedan ner i
konkreta mål och strategier för hur vi skall kunna nå målbilden. Den
innehåller däremot inte de aktiviteter som behövs genomföras för att nå
målen. Dessa kommer att tas fram i handlingsplaner med syfte att
komplettera näringslivsstrategin.
Strategin är framtagen, främst i nära dialog med näringslivet, men även i
samarbete med politik och kommunala förvaltningar. Samtliga har haft
möjlighet att delta i olika workshops under hösten 2018 och våren 2019.
Den är även framtagen i syfte att harmonisera med Göteborgs Stads
näringslivsstrategiska program och övriga kommuner i
Göteborgsregionens strategiska styrdokument avseende
näringslivsutveckling.

1.2

Bakgrund

Ett starkt näringsliv med framgångsrika företag är en förutsättning för
både kommunens och regionens utveckling. Företagen skapar
arbetstillfällen och tillväxt och kommunen skapar flera av de
förutsättningar som näringslivet behöver för att utvecklas och växa.
Tjörns kommuns arbete med näringslivsfrågor är därför av strategisk
betydelse och inom kommunens olika förvaltningar och bolag finns
många olika medarbetare med ett konkret näringslivsuppdrag kopplat till
det egna grunduppdraget.
Mot bakgrund av detta gav kommunstyrelsens arbetsutskott i slutet av
2017 kommunens näringslivsstrateg i uppdrag att omarbeta och ta fram
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en ny näringslivsstrategi. Enligt uppdraget skall strategin harmonisera
med Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program som antogs samma
år. Förarbetet till detta program inkluderade samtliga kommuner i
Göteborgsregionen och näringslivet i densamma. Denna samverkan fick
även motta Europeiska Regionkommitténs pris EER Award 2020 under
hösten 2019.
Tjörns kommuns näringslivsstrategi skall, enligt uppdraget, tydliggöra
kommunens samlade arbete gentemot näringslivet för att skapa goda
förutsättningar för företagande och bör därför ske i dialog med
näringslivet. Under det senaste året har även nya krav på det omvända
aktualiserats, det vill säga hur näringslivet kan bidra till offentlig sektor.
Främst avser diskussionerna arbetet kring kommunens och Sveriges krisoch krigsberedskap. Dessa förväntningar kommer inte att behandlas i
detta dokument.

1.3

Vem omfattas av strategin

Näringslivsstrategin beslutas av kommunfullmäktige och är ett av
kommunens övergripande styrdokument. Den gäller för kommunens
samtliga förvaltningar och bolag. Strategin gäller från dess antagande till
2035. Strategin revideras varje mandatperiod, det vill säga vart fjärde år
med start 2024.

1.4

Tjörns styrmodell

Tjörns kommuns styrmodell bygger på målstyrning. Det betyder att
politiken styr genom att sätta mål för kommunens olika verksamheter och
därefter följa upp de satta målen. Målen utgår alltid från kommunens
vision som löper till 2035. Visionen bryts sedan ner till strategiska
områden som kommunen anser extra viktiga för att visionen skall kunna
bli verklighet. De mål och strategier som presenteras i detta dokument
knyter direkt an till samtliga av de beslutade strategiska områdena, dock
har den en direkt beröring på området ”Vi skapar förutsättningar för
näringslivsutveckling och egen försörjning samt uppmuntrar det livslånga
lärandet”.

1.5

Koppling till andra styrande dokument

Tjörns kommuns vision är sammanfattad enligt följande:
Tjörn 2035 är en åretruntlevande ö för livets alla faser. Företagsamhet,
småskalighet och närhet är våra kännetecken. Havet, det öppna
landskapet och kulturen är våra unika värden.
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I kommunens vision lyfts näringslivets betydelse för kommunen som ett
av våra kännetecken och som något som genomsyrar hela vårt samhälle.
På liknande sätt genomsyrar Tjörns kommuns vision arbetet med att
stärka näringslivet då symbiosen är tydlig mellan kommun och
näringsliv.
1.5.1 Förhållande till Tjörns kommuns övriga strategier
Näringslivsstrategin gäller i samklang med samtliga av fullmäktige
beslutade strategier. Särskild hänsyn har tagits till Strategin för en
hållbar natur- och kulturturism (KF 2018-04-19, § 59) samt till det
pågående arbetet med en trafikstrategi för Tjörns kommun.
1.5.2 Hållbar utveckling
För att Tjörns kommuns vision skall kunna förverkligas krävs en hållbar
utveckling utifrån dimensionerna socialt, ekonomiskt och miljömässig
utveckling, där samtliga är lika viktiga. Därför tar denna strategi även
avstamp i Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling. Utav
de 17 målen kommer denna strategi främst kopplas mot mål 4 till och
med mål 15. Målen ses i nedanstående bild.

Bild 1. Agenda 2030, bildkälla: regeringens hemsida.1

1

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/ikoner/
(hämtad 2019-08-29)
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2

Utgångspunkter

Ett starkt näringsliv med framgångsrika företag är en förutsättning för
både kommunens och regionens utveckling. Tjörns kommun har ett
starkt, diversifierat näringsliv som agerar på en global marknad. Därmed
påverkas både näringslivet, Tjörns kommun och hela Göteborgsregionen
av ett antal globala megatrender, som näringslivsstrategin förhåller sig
till. Dessa är summerade i Göteborgs Stads näringslivsstrategiska
program enligt följande:
1. Näringslivet är en del av lösningen på samhällsutmaningarna
Vi står inför omvälvande samhällsutmaningar som
klimatförändringar, urbanisering och en åldrande befolkning. I
näringslivet läggs stora resurser på utveckling av produkter och
tjänster som bidrar till lösningar inom samtliga dessa utmaningar.
Utvecklingen mot cirkulär ekonomi, delningsekonomi/
kollaborativ ekonomi och social ekonomi ger upphov till helt nya
affärsmodeller och sätt att organisera välfärden, som i sin tur ger
nya lösningar på samhällsutmaningarna.
2. Hållbarhet är en hygienfaktor för näringslivet
Miljömässiga och sociala hänsynstaganden går inte längre att
separera från ekonomiska hänsynstaganden. Hållbarhet och
lönsamhet går hand i hand. Att agera hållbart ur samtliga tre
dimensioner – den sociala, den miljömässiga och den ekonomiska
– blir därför en hygienfaktor för företag som vill överleva på en
global marknad. På motsvarande sätt får regioner med ett hållbart
näringsliv en konkurrensfördel i kampen om både kompetensen
och konsumenterna. Morgondagens medarbetare söker sig i allt
större utsträckning till företag som bedriver ett aktivt
hållbarhetsarbete. Likaså efterfrågar morgondagens konsumenter
i allt högre utsträckning hållbara produkter, vilka flera vi ännu
inte har kunskap om.
3. Digitaliseringen medför ett paradigmskifte
Samhällsutvecklingen drivs och formas till stor del av
digitaliseringen och vi befinner oss i ett paradigmskifte som är
lika omvälvande som övergången från jordbrukssamhället till
industrisamhället. Digitaliseringen medför att vi kan göra helt nya
saker och att saker vi tidigare gjort kan göras på helt nya sätt.
Förändringen påverkar hela samhället i grunden och berör allt
från hållbar lokal och regional utveckling, till hela länders och
världsdelars konkurrenskraft.
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4. Framtidens jobb är inte definierade än
Digitaliseringen medför att gamla yrken försvinner och nya
tillkommer i en allt snabbare takt. Mer än hälften av de jobb som
kommer att finnas om 15-20 år är ännu inte definierade, vilket
ställer höga krav på flexibilitet i både utbildningssystemet och hos
arbetskraften. Framtidens arbetsmarknad kan komma att präglas
av ett större inslag av tidsbegränsade anställningar,
egenanställningar och egenföretagande. Det skulle i så fall
medföra att flexibilitet och entreprenöriell förmåga blir allt
viktigare egenskaper hos morgondagens arbetskraft. Det skulle
också medföra att det livslånga lärandet och kontinuerlig
kompetensutveckling blir allt viktigare för attraktionskraften hos
morgondagens arbetsgivare.
5. Tillväxten drivs av storstadsregioner
Ekonomisk tillväxt drivs av storstadsregioner som konkurrerar
om kompetens och kapital på en global marknad. Näringslivet
känner inte av några kommungränser, utan har snarare regionen
som plattform för att nå sina marknader runt om världen. Ju större
region, desto större förmåga att generera tillväxt. Göteborgs
lokala arbetsmarknad, där Tjörn tillsammans med flera andra
kommuner ingår, skapar därför förutsättningar för ökad
sysselsättning och tillväxt i hela Västsverige. Genom förbättrade
pendlingsmöjligheter kan även en regionförstoring uppnås.

2.1

Tjörns kommuns specifika förutsättningar

Tjörns kommuns vision sätter en tydlig målbild för kommunen avseende
befolkningstillväxt. Utifrån Tjörns kommuns specifika förutsättningar
måste detta ske i samklang med stark tillväxt av den lokala
arbetsmarknaden. Detta för att kommunen skall fortsätta vara attraktiv
som boendeplats med både social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
Under följande stycke presenteras de specifika förutsättningarna Tjörns
näringsliv har lyft fram under framtagandet av denna strategi.
2.1.1 Tjörns styrkor
Tjörn har ett fantastiskt attraktivt läge för både boende, besökare och
företagare. Den unika kopplingen till havet och en av Sveriges viktigaste
hamnar inom kommunens gräns skapar unika möjligheter. Redan idag
passerar gods till ett värde motsvarande 3-4 procent av landets BNP
Vallhamn och tillväxt potentialen är stor.2

2

Intervju med Torbjörn Wedebrand, VD Wallhamn AB i samband med Företagsarena
Tjörn den 30 november 2018.
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Tjörns kommuns höga företagsamhet är också något som ständigt lyfts
av näringslivet själva som en enorm styrka. Det är också något som
avviker positivt gentemot den regionala utvecklingen. Totalt verkar drygt
2000 registrerade företag inom kommunen, varav drygt hälften uppges
omsätta 500 000 kronor eller mer. De branscher som idag sysselsätter
flest människor inom den privata sektorn är byggverksamhet, tillverkning
& utvinning, handel och transport.3
Småskaligheten lyfts ofta som en av våra största styrkor. Tjörns
näringsliv präglas av små och medelstora företag. Endast nio företag har
fler än 50 anställda inom kommunen, vilket också rapporteras i UC:s
kommunrapport. Småskaligheten skapar möjligheter till gemenskap,
nätverkande men också en robusthet för kommande
konjunktursvängningar då småföretagare i en allt högra grad avstår
uppsägningar i tider med sämre lönsamhet, enligt statistik från
organisationen Företagarna.
2.1.2 Tjörns utmaningar
Att vara en ö-kommun skapar stora utmaningar avseende infrastruktur.
Idag är kommunen helt beroende av en enda landförbindelse. En
förbindelse som dessutom är mycket högt belastad i förhållande till
kapacitet och skick. Det är också en kommun med flera tätorter och utan
en självklar huvudort och långt till busshållplatser, vilket troligen är en
bidragande faktor till vårt höga bilberoende.4
Tjörns attraktivitet som besöksmål skapar också utmaningar i att hitta en
hållbar tillväxt inom besöksnäringen. Samtidigt efterfrågar företagen
en förlängning av säsongen för att fortsätta kunna vara lönsamma och
erbjuda Tjörnborna service året runt.
Tjörns kommun geografiska förutsättning skapar också utmaningar
avseende tillväxt då kommunen berörs av flertalet riksintressen och ett
omfattande strandskydd. I dagsläget saknas helt kommunal mark som är
detaljplanerad för verksamheter. Det påverkar befintliga företag
hämmande i deras utveckling och förhindrar nya etableringar.
Sedan ett några år tillbaka har näringslivet upplevt
dricksvattenförsörjningen som oförutsägbar och Tjörns kommun har
också varit tvingade att under perioder införa restriktioner för
användandet av vattnet. Detta har skapat en oro om huruvida kommunen
kan komma att nå sina högt uppsatta mål avseende befolkningstillväxt
och vilka konsekvenser det skulle kunna att bli om tillväxten stagnerar
eller att dricksvattenförsörjningen inte stabiliseras. Under 2019 har dock
åtgärder gjorts för att maximera befintlig vattentäkt samt att arbetet med
3
4

Kommunrapporten Tjörn 2019, UC affärsfakta AB
Trafiknätsanalysen, förarbete till Tjörns kommuns kommande trafikstrategi
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en vattenförbindelse till fastlandet med större kapacitet än dagens har
fördjupats. Ännu är dock inte näringslivets förtroende för en trygg
vattenförsörjning återhämtat.
I digitaliseringens och klimatutmaningens fotspår växer nya näringar
fram i allt snabbare takt. Tjörns kommun kan komma att spela en
viktig roll i den utvecklingen men den är också beroende av hur statliga
myndigheter kan hantera och förändra processer vid till exempel
tillståndsgivning. Redan idag finns indikatorer om att detta inte sker i den
uträckning som behövs för att Sverige förblir konkurrenskraftig. Ett
tydligt exempel är fiskodling och matproduktion av nya livsmedel som
med Tjörns förutsättningar skulle kunna bli en viktig näring för
kommunen.
Utbildningsnivån ligger något lägre på Tjörn än rikssnittet, vi har även
en tonvikt på hantverksyrken och yrken som inte kräver akademisk
utbildning. Det skapar eventuellt en sårbarhet för den omställning som
spås inom näringslivet. Idag är osäkerheten stor över vilken roll AI,
digitalisering och robotisering kan komma att ha på våra framtida
yrkesroller. Det är därför av största vikt att underlätta för våra företag att
kunna ta del av den kommande utvecklingen för att behålla vår höga
sysselsättningsgrad. Möjligheterna till detta är stora då Tjörn är en del av
en kunskapsintensiv region.
Slutligen har Tjörns kommun en allt mer åldrande företagskår. Andelen
företagare som är äldre än 64 år är 27,6 procent, enligt Svenskt
näringslivs rapport Företagsamheten 2019. Det betyder att vi riskerar att
tappa närmare en tredjedel av våra företag under de kommande åren om
inte ägarskifte genomförs eller om skiftet misslyckas.

2.2

Tjörn - en del av en storstadsregion

Förutom kommunens specifika förutsättningar delar Tjörn många av sina
styrkor och utmaningar med övriga kommuner inom Göteborgsregionen.
En stor del av detta beror på att Göteborgsregionen är en av Europas mest
snabbväxande storstadsregioner och befinner sig just nu mitt i ett
utvecklingssprång, som drivs av stora investeringar i forskning och
utveckling. I Göteborgsregionen finns planer på investeringar i
infrastruktur och annat byggande för 1 000 miljarder kronor de
kommande 20 åren. Dessutom sker drygt 30 procent av landets totala
FoU-investeringar inom privat sektor Göteborgsregionen.5

5

Fakta och statistik om Göteborgsregionens näringsliv 2019. Business Region
Göteborg, 2019.

Sida 11 (31)
Tjörns kommuns näringslivsstrategi 2020-2035
22

2.2.1 Regionens styrkor
Som en del av en stark region påverkas Tjörn också utav regionens motor
– staden. Vid framtagande av Göteborgs Stads näringslivsstrategiska
program betonades följande styrkor för Göteborgsregionen i dialogen
med näringsliv och akademi.6 Dessa har också bedömts överensstämma
med Tjörns förutsättningar.
Det geografiska läget
Göteborgsregionens strategiska läge i Skandinavien, en internationell
flygplats och Skandinaviens största hamn gör regionen tillgänglig för
internationell arbetskraft, investerare och affärspartners. Inom en radie av
50 mil finns 70 procent av Nordens samlade industri. Här finns
Göteborgs Hamn, en viktig länk mellan Atlanten och Östersjöområdet,
vars huvudsakliga upptagningsområde omfattar tio nordiska och baltiska
länder. Korta avstånd mellan hamn och lager ger låga logistikkostnader.
Dessutom ger ett 25-tal direktlinjer för godståg mellan Göteborgs Hamn
och olika inlandsterminaler i Sverige och Norge en miljöbesparing.
I Göteborgsregionen finns även tillgång till internationell flygfrakt. På
Göteborg Landvetter Airport finns godsterminaler och lager i nära
anslutning till flygplatsen vilket ger den snabbaste omlastningen av gods
i hela Europa. Sammantaget gör detta Göteborgsregionen till Sveriges
främsta logistiknav.
Ett diversifierat näringsliv
Göteborgsregionen har varit Skandinaviens nav för global handel sedan
1700-talet. Inom Göteborgsregionen finns idag allt från multinationella
företag till småföretagare och kluster med kompetens som efterfrågas på
globala marknader. I dag finns mer än 750 olika branscher i
Göteborgsregionen. Det motsvarar hela 93 procent av rikets alla
branscher, vilket illustrerar mångfalden i regionens näringsliv.
Fordonsindustri och logistik, informations- och kommunikationsteknik
och läkemedelsindustri är dominerande. Andra stora områden är
maritima näringar, besöksnäring och handel. Små och stora företag
samverkar på ett fruktbart sätt i att utveckla, producera och marknadsföra
nya tjänster och produkter.
Göteborgsregionens diversifierade näringsliv är också i allra högsta grad
globalt. Sedan 1990 har antalet anställda i utlandsägda företag
femdubblats och sysselsätter cirka 88 000 personer på totalt cirka 2400
utlandsägda arbetsställen.

6

Fakta och statistik som beskriver respektive styrka kommer från Näringsliv och
Tillväxt 2019, samt Fakta och statistik om Göteborgsregionens näringsliv 2019,
Business Region Göteborg.
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Motorn i Sveriges industri
Göteborgsregionens näringsliv kännetecknas av globala och
kunskapsintensiva tillverkningsföretag. Tillverkningsindustrin står för
nästan en fjärdedel av den totala omsättningen i Göteborgsregionens
näringsliv och merparten av regionens största företag återfinns inom den
högteknologiska industrin där fordonsindustrin utgör en stor andel.
Den starka tillverkningsindustrin och den industrinära tjänstesektorn gör
Göteborgsregionen till en forskningsintensiv region. Detta är särskilt
framträdande inom tre områden; fordon, läkemedel/kemi och
företagstjänster. Regionens fordonsindustri står för mer än 60 procent av
landets privata investeringar i forskning och utveckling inom sin bransch.
Inom läkemedel/kemi är motsvarande andel 42 procent. Inom
företagstjänster är andelen 27 procent, till stor del beroende på våra stora
teknikintensiva konsultföretag.
Göteborgsregionens starka industri gör också regionen till Sveriges
ledande exportregion. Under 2016 exporterade regionens företag för
cirka 600 000 kronor per sysselsatt. Exportvärdet per sysselsatt är därmed
klart högre än i de övriga två storstadsregionerna och Sverige.
Varuexporten uppvisar dessutom en positiv trend och ökade under 2018
med hela 6 procent i Göteborgsregionen, medan Sveriges varuexport
ökade 8 procent.
En hög kompetensnivå
Med två universitet och hundratals yrkesutbildningar finns välutbildad
arbetskraft i Göteborgsregionen. Regionen har en större andel
högutbildade än övriga Sverige och drygt hälften av alla i åldrarna 25 till
64 år i regionen har en eftergymnasial utbildning. Andelen högutbildade
är dock marginellt lägre än både Stockholms- och Malmöregionen.
Inom Göteborgsregionen finns ett 140-tal yrkesutbildningar, utformade i
samarbete med arbetsgivare för att matcha arbetsmarknadens
kompetensbehov. Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet
samlar runt 50 000 studenter, många med internationell bakgrund. Vid de
två lärosätena bedrivs spetsutbildningar samt tvärvetenskaplig forskning i
samarbete med företag och myndigheter inom en rad olika områden.
Regionens näringsliv bidrar också i allra högsta grad till den höga
kompetensnivån genom kontinuerlig kompetensutveckling av sin
personal. Dessutom investerar företag i Västra Götalands län varje år runt
35,5 miljarder kronor i forskning och utveckling där huvudsaken placeras
i Göteborgsregionen. Investeringarna har under senare år ökat rekordartat
där främsta anledningen är etableringen av Geely, forskningsinstitutet
RISE, AI-center på Lindholmen med flera.
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En miljonregion med unik samarbetsförmåga
Göteborgsregionen präglas av ett unikt samarbete mellan näringsliv,
akademi och offentlig sektor. Nätverk, kluster och tre science parks
skapar förutsättningar för innovation och spetskompetens. Inom flera
områden finns världsledande forskning och produktutveckling. En stark
tradition av samarbete mellan olika aktörer bidrar till framgångarna.
Göteborg är en växande storstadsregion som numer har drygt en miljon
invånare. Det skapar fördelar bland annat i form av ökad tillgång till
kompetens, kapital och idéer. Samtidigt är närheten mellan beslutsfattare
och en väl utvecklad förmåga att samarbeta fördelar i konkurrensen med
andra storstadsregioner. Tillväxten, investeringsmöjligheterna och
koncentrationen av kompetens inom vissa områden väcker ett ökat
nationellt och internationellt intresse. Framgångsrika samarbeten mellan
näringslivet, akademin och samhällets andra aktörer ger också stor
uppmärksamhet.
2.2.2 Regionens utmaningar
Trots regionens många styrkor ur ett näringslivsperspektiv, står vi inför
ett antal utmaningar de kommande åren. Business Region Göteborg har i
rapporten ”Näringsliv och Tillväxt 2016” identifierat tio utmaningar som
behöver mötas för att Göteborgsregionen ska vara en konkurrenskraftig
region även i framtiden.7 Dessa utmaningar har allt sedan dess följt den
regionala samverkan i näringslivsfrågor och Tjörns kommuns
näringslivsstrategi utgår från dessa utmaningar.
1. Säkra kompetensförsörjningen
Framtidens kompetensförsörjning är den utmaning som
näringslivet framhåller som den största utmaningen. Kampen om
kompetens hårdnar och Göteborgsregionen behöver både
tillvarata och attrahera kompetens, såväl nationellt som globalt.
Ökad tillgång till bostäder och en tydligare bild av regionens
attraktivitet är två av de frågor som näringslivet framhåller som
viktigast. Dit hör också utbildning och fortbildning som
motsvarar näringslivets kompetensbehov nu och i överskådlig
framtid.
2. Öka delaktigheten på arbetsmarknaden
Nära kopplad till behovet av att säkra kompetensförsörjningen, är
utmaningen att öka delaktigheten på arbetsmarknaden. Samtidigt
som kompetensbehovet är stort, står många utanför
arbetsmarknaden och över hälften av dem är utrikes födda. I ett
läge där arbetslösheten i Göteborgsregionen successivt har
minskat och nu är lägst bland Sveriges storstadsregioner, är det av

7

Näringsliv och Tillväxt 2016. Business Region Göteborg, 2016.
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största vikt att förbättra matchningen och aktivt jobba för att öka
delaktigheten på arbetsmarknaden.
3. Planera för tillväxt
De kommande tjugo åren planeras investeringar på 1000
miljarder kronor i Göteborgsregionen. Regionen står därmed för
en stor del av hela Sveriges tillväxt och trenden är tydlig att allt
mer kompetens och tillväxt samlas i storstadsregioner. Det
innebär att Göteborgsregionens kommuner har ett särskilt
nationellt ansvar att planera för tillväxt. Utan nya bostäder, nya
arbetsplatser och mark för näringslivet kommer regionen att tappa
konkurrenskraft. Det råder idag brist på kontor i de mest
attraktiva lägena och även en brist på bostäder i hela
Göteborgsregionen. Därför behöver Göteborgsregionen ha en
samordnad planering som skapar attraktivitet i nya lägen.
4. Möta klimatutmaningen
Samtidigt som Göteborgsregionen befinner sig i en tillväxtfas
med planerade investeringar i mångmiljardklassen, är det
avgörande att tillväxten är långsiktigt hållbar och att regionen
möter klimatutmaningen. I Göteborgsregionen har nivån på
koldioxidutsläppen varit konstant under hela 2000-talet, för att
sedan falla markant från 2011 och framåt. Samtidigt har den
ekonomiska tillväxten i vår region ökat med mer än 50 procent.
Denna så kallade ”decoupling-effekt” visar att regionen gradvis
har förbättrat insatserna för att uppnå en hållbar ekonomisk
tillväxt.
5. Stärka både arbetsmarknadsregionen och kärnan
Det finns starka samband mellan folkmängden i en region och
dess förmåga att generera tillväxt. Ju större region, desto större
utbud av arbetstillfällen, branscher, kompetenser, upplevelser,
kultur, varor och tjänster – och desto större förutsättningar för
tillväxt. För att Göteborgsregionen ska fortsätta att vara en av
Sveriges ledande tillväxtregioner, måste både
arbetsmarknadsregionen utvidgas och kärnan stärkas. Bättre
pendlingsmöjligheter till Uddevalla, Trollhättan, Borås, Varberg
och Falkenberg bidrar till en större och mer diversifierad
hemmamarknad. Samtidigt behöver staden förtätas med fokus på
att vara attraktiv och fortsätta vara den drivande kraften i
regionförstoringen.
6. Stärka regionens internationella position och tillgänglighet
Lika viktigt som att stärka tillgängligheten inom
Göteborgsregionen, är det att stärka den till och från regionen.
Tillgängligheten till omvärlden är god jämfört med liknande
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regioner. Samtidigt är förbättrad tillgänglighet via tåg, väg och
flyg avgörande för vår framtida konkurrenskraft – inte minst med
tanke på regionens exportinriktade näringsliv. Ytterligare en
avgörande faktor är att ha en väl fungerande hamn som kan drivas
med full kapacitet, eftersom den har stor betydelse för Sveriges
utrikeshandel. Göteborg behöver också bindas ihop ännu starkare
med Oslo och Köpenhamn. I takt med ökad regional konkurrens
blir det också allt viktigare att Göteborg syns och hörs
internationellt för att attrahera kompetens, kapital och
etableringar.
7. Skapa grogrund för fler växande små och medelstora företag
Stora och små företag lever i symbios och den ekonomiska
hållbarheten i regionen skulle stärkas av att fler små och
medelstora företag startas och utvecklas. Idag är de mindre
företagen underrepresenterade och entreprenörskapet lägre i
Göteborgsregionen än i de båda andra storstadsregionerna i
Sverige. Med tanke på att de mindre företagen, och framför allt de
mindre tjänsteföretagen, växer allt snabbare och står för en högre
andel av jobbtillväxten, behöver Göteborgsregionen skapa en
bättre grogrund för dessa växande små och medelstora företag.
8. Förbättra företagsklimatet
Företagsklimatet utgör en huvudkomponent i att skapa en bra
grogrund för såväl små och medelstora företag, som för stora
företag. Företagens upplevelse av det allmänna företagsklimatet i
Göteborg måste bli mer positiv. En del av detta arbete är att
förbättra stadens service till företagen. En lika viktig del är att
aktivt arbeta med attityderna till företag och företagare bland både
politiker och tjänstemän i regionens kommuner. Ytterligare en
viktig del är att skapa rimliga förutsättningar för små och
medelstora företag att delta vid inköp och upphandling.
9. Stärka resurserna inom forskning och utveckling
Göteborgsregionen har genom flera stora företag en unik
koncentration av forskning och utveckling (FoU) inom främst
teknik och Life Science. FoU-verksamheter är strategiskt viktiga
och ger stora spridningseffekter till den övriga ekonomin. Därför
är det avgörande att ytterligare stärka FoU-resurserna inom
regionen, genom att stärka samverkan mellan företag, kommun
och akademi för att bland annat skapa världsledande
demonstrationsmiljöer för regionens innovativa företag.
10. Öka regionens produktivitet
Denna sista utmaning hänger ihop med samtliga övriga. Med fler
företag med höga och växande förädlingsvärden, satsningar på
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utbildning och infrastruktur, samt ökade FoU-resurser, ökar
produktiviteten i regionen. Fler kommer i arbete, högre värden
skapas med samma insats och nya processer utvecklas och
genererar högre värden. Detta är avgörande, eftersom
Göteborgsregionens ekonomiska attraktivitet och konkurrenskraft
ständigt behöver stärkas i förhållande till omvärlden.
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3

Målbild och mål för Tjörns kommuns
näringslivsutveckling

I uppdraget att utforma Tjörns kommuns näringslivsstrategi ingick att
finna en harmonisering med Göteborgs Stad Näringslivsstrategiska
program. I samråd med andra kommuner i regionen, som fått liknande
uppdrag, har vi gemensamt valt att använda samma struktur och
uppbyggnad i respektive kommun. Innehållet kan dock skilja mellan
kommunerna beroende på respektive kommuns specifika förutsättningar.
Den struktur som samtliga kommuner valt att utgå ifrån är:

Målbild 2035
Mål 1
Kompetensförjning &
attraktionskraft

Kompetensförsöjning

3.1

Attraktionskraft

Mål 2
Samhällsplanering

Infrastruktur &
tillgänglighet

Markberedskap & fysisk
planering

Mål 3
Företagsklimat &
Innovationskraft

Företagsklimat

Innovationskraft

Målbild 2035

Målbilden för det samlade näringslivsstrategiska arbetet inom Tjörns
kommun skall visa kommunens viljeriktning. Målbilden bryts sedan ner i
tre konkreta mål som sedan kopplas till vardera två strategier för att
målen.
Utifrån Tjörns kommuns vision samt de nyckelord som framkommit i
dialogen med näringslivet har en målbild för näringslivet formulerats.
Målåret är satt till 2035 för att vara i samklang med både kommunens
vision samt det näringslivsstrategiska programmet för Göteborgs Stad.
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Tjörns kommun arbetar aktivt med insatser för en företagsam
region. Vi är en plats där vi tror på människors förmåga att skapa
sina egna möjligheter genom att förverkliga idéer, drömmar och
ambitioner.
Tjörn är en självklar del av den dynamiska Göteborgsregionen.
Våra unika värden så som havet och kulturen bidrar till att skapa
en internationell förebild och attraktionskraft för regionen.
I målbildens uttrycks att Tjörns kommun arbetar aktivt för en företagsam
region. I detta avseende avses både Göteborgsregionen och den mer
närliggande STO-regionen (Stenungsund, Tjörn och Orust). Att det skall
finnas möjlighet att förverkliga sina idéer, drömmar och ambitioner för
våra invånare knyter an till Tjörns kommuns vision om att vara
”möjligheternas ö”. Detta kan från kommunens sida bland annat
manifesteras genom att handläggning av ärenden genomsyras av
lösningsorientering, positivt bemötande och kunskapsförmedling. Men
också genom att vara nytänkande i samhällsplanering och det kommunala
serviceuppdraget utifrån Tjörns unika förutsättningar.
Tjörn har en given plats i den växande Göteborgsregionen och kan inte
bortse från att staden är motorn i regionens utveckling. Med det sagt, är
det viktigt att Tjörns identitet och unika bidrag till denna region är tydlig.
Vår vision lyfter tydligt havet och kulturen som våra kännetecken.

3.2

Mål och indikatorer

Att mäta en viljeinriktning kan vara utmanande. Därför har målbilden
kompletterats med en indikator. För Göteborgsregionen är det
övergripande målet att fram till 2035 skapa förutsättningar för minst
120 000 nya jobb. Genom att bryta ner detta regionala mål, utifrån
nuvarande dagbefolkning, kräver det att den lokala arbetsmarknaden
inom Tjörns kommun bidrar med 1200 nya arbetstillfällen. Därför är
målsättningen:
Minst 1200 nya arbetstillfällen till 2035
Med nya jobb avses minst 1200 fler sysselsatta från 2016 (startår i
regional uppföljning) till 2035 inom Tjörns kommuns lokala
arbetsmarknad. Det innebär en ambitionshöjning jämfört med den
bedömda ökningen, 1000 nya jobb (100 000 för Göteborgsregionen), som
förväntas med nuvarande befolkningsutveckling och
sysselsättningsgrad.8
8

En mer utförlig beskrivning av det övergripande målet, nuläge och hur det är
framräknat finns i bilaga 1.
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För att uppnå den långsiktiga målbilden och det övergripande målet, har
tre underliggande mål formulerats. Målen tar fasta på de strategiska
områden som näringslivsstrategin omfattar. De tre underliggande målen
är:
Mål 1: Kompetensförsörjning och attraktionskraft
Tjörns kommun är en del av en av de bästa storstadsregionerna i Europa
som på ett framgångsrikt sätt tar tillvara kompetens och attraherar talang.
Mål 2: Samhällsplanering
Tjörns kommun är en del av en av de bästa storstadsregionerna i Europa
på att erbjuda förutsättningar för hög och hållbar tillväxt.
Mål 3: Företagsklimat och Innovationskraft
Tjörns kommun är en del av en av de bästa storstadsregionerna i Europa
på att erbjuda ett gott klimat för företagande och innovation.
Till varje mål beskrivs ett önskat läge som kopplas mot prioriterade
indikatorer, för att kunna följa målens utveckling vid uppföljning. De
prioriterade indikatorerna kommer kontinuerligt att ses över för att
säkerställa att de mäter vad som avses, samt kompletteras om nya
indikatorer uppkommer som är bättre lämpade till att mäta
måluppfyllelse. I följande stycken beskrivs vart och ett av målen, de
prioriterade indikatorer som används för att följa målens utveckling, samt
önskat läge för dessa indikatorer.
3.2.1 Mål 1: Kompetensförsörjning och attraktionskraft
Det första målet har fokus på människan och att tillvarata varje
människas inneboende drivkraft och talang. För att Tjörn ska lyckas nå
målet, krävs ett strategiskt arbete inom kompetensförsörjning och
attraktionskraft av kommunen.
Önskat läge:
 Arbetslösheten i Tjörn och Göteborgsregionen ska vara den lägsta
bland svenska kommuner/storstadsregioner.
 Ökad matchning mellan utbildning och näringslivets behov.
 Flyttnettot till Tjörns kommun för högutbildade ska vara positivt
för personer i arbetsför ålder.
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Tjörn ska vara ett av Sveriges mest attraktiva, hållbara besöksmål.



Beläggningen av gästnätter ska öka och fördelas jämnare över
året.
Göteborgsregionen9 ska ligga bland de tio bästa regionerna i EU
enligt Europe 2020 Regional Competitiveness Index.



Prioriterade indikatorer:
 Arbetslöshet, kommunal nivå.
 Flyttnetto högutbildade, kommunal nivå.
 Antal gästnätter.
 Europe 2020 Regional Competitiveness Index, regional nivå
3.2.2 Mål 2: Samhällsplanering
Det andra målet har fokus att skapa en hållbar tillväxt ur samtliga
dimensioner – den ekonomiska, den ekologiska och den sociala. För att
Tjörn ska lyckas nå målet, krävs ett strategiskt arbete inom hela det
regionala samhällsplaneringsområdet, inklusive infrastruktur,
tillgänglighet, markberedskap och fysiskt planering.
Önskat läge:
 Tjörns företagares produktivitet ska öka i samma takt som eller
snabbare än näringslivet i Göteborgsregionens genomsnittliga
produktivitet.
 Andelen Tjörnbor som både bor och verkar inom kommunens
gränser ska öka för att på så sätt minska utsläpp och belastning på
befintlig infrastruktur. Dessutom bidrar en starkare lokal
arbetsmarknad till kortare restider och därmed också en mer
socialt hållbar livssituation.
 Befintlig infrastruktur ska förbättras och utökas på ett hållbart
sätt.
 Nyetableringar och utveckling av nya företags ska underlättas
genom att kommunen tillgängliggör attraktiv mark för
näringslivet. Detta skall ske i samklang med kommunens
översiktsplan.
 Ny verksamhetsmark ska finnas i anslutning till befintlig
verksamhetsmark eller i anslutning till tätort. Det kan ske genom
förtätning eller genom förädling av mark. Att utveckla på detta
sätt minskar belastningen på den känsliga och attraktiva miljö
som finns inom kommunen samtidigt som det underlättar
9

Göteborgsregionen definieras här som NUTS 2 Västsverige och består av Västra
Götalands län och Halland.
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kollektivt resande. Förädlande av ny verksamhetsmark ska också
ske på ett sådant sätt att det underlättar klusterbildning.
Näringslivet ska uppleva dricksvattenförsörjningen som trygg och
förutsägbar.
Gapet mellan BRP-tillväxt och CO2-utsläpp ska fortsätta öka
över tid i Göteborgsregionen.

Prioriterade indikatorer:
 Produktivitet (BRP/capita och förädlingsvärde/sysselsatt)
 Förhållandet mellan utpendling och arbetstillfällen inom
kommunen (dagbefolkning).
 Företagens betyg i Svenskt Näringslivs Företagsklimatsmätning
avseende infrastruktur skall förbättras.
 Antal m2 förmedlad kommunal verksamhetsmark skall öka under
löptiden för näringslivsstrategin.
 Decouplingeffekt (gapet mellan BRP-tillväxt och CO2-utsläpp).
3.2.3 Mål 3: Företagsklimat och innovationskraft
Det tredje målet har fokus på näringslivsklimatet och att skapa
gynnsamma förutsättningar för nya företag att etableras, befintliga
företag att växa och innovationer att utvecklas. För att Tjörns kommun
lyckas nå målet, krävs ett strategiskt arbete inom företagsklimat och
innovationskraft.
Önskat läge:
 Tjörns kommun skall ha en stabil och positiv utveckling av
företagsklimatet enligt både Sveriges Kommuner och Landstings
Insiktsmätning och andra mätningar, så som Svenskt Näringslivs
sammanfattande omdöme. På detta sätt skall Tjörns kommun
också bidra till att Göteborgsregionen är den storstadsregionen
som har bäst företagsklimat bland de svenska storstadsregionerna.
 Göteborgsregionen10 ska ha högre resultat vad gäller privata
investeringar inom FoU i relation till liknande storstadsregioner i
Europa.
 Tjörns kommun ska anses vara innovativa utifrån att lösa
välfärdsutmaningarna och skall anses erbjuda ett attraktivt
erbjudande av digitala tjänster för näringslivet.

10

Göteborgsregionen definieras här som NUTS 2 Västsverige och består av Västra
Götalands län och Halland.
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Prioriterade indikatorer:
 Företagsklimat, vilket här definieras som sammanfattande
omdöme i Svenskt Näringslivs Företagsklimatsmätning och
Totalt NKI i Insikt.
 Andelen nystartade företag per invånare, ska vara högre än
rikssnittet.
 Andel företagare av befolkningen, vilket bedöms utifrån Svenskt
Näringslivs mätning av företagsamheten.
 Göteborgsregionen ska ha högre resultat vad gäller privata
investeringar inom FoU i relation till liknande storstadsregioner i
Europa.

Sida 23 (31)
Tjörns kommuns näringslivsstrategi 2020-2035
34

4

Sex strategiska områden för att
stärka näringslivets förutsättningar

För att nå målbilden 2035 och de tre konkretiserade målen har sex
strategiska områden identifierats som prioriterade. De strategiska
områdena har även lyfts under genomförda workshops med näringslivet
som förutsättning för att klara de utmaningar som regionen och Tjörns
kommun står inför. Tjörns kommuns sex strategiska områden
sammanfaller med de strategier som lyfts i Göteborgs Stads
näringslivsstrategiska program.
För att Tjörns kommun skall lyckas uppnå målbild och mål, måste ett
strategiskt arbete drivas inom samtliga dessa områden:
 Kompetensförsörjning
 Attraktionskraft
 Infrastruktur och tillgänglighet
 Markberedskap och fysisk planering
 Företagsklimat
 Innovationskraft

4.1

Utmaningsdrivna strategier

De sex strategiska områdena tar sin utgångspunkt i de tio utmaningar
som identifierats i BRGs skrift Näringsliv och Tillväxt 2016. I dialogen
med näringslivet har företagarna och näringslivsorganisationerna fått ge
inspel om de sex föreslagna strategierna möter dessa utmaningar, om det
är någon som inte är aktuell för Tjörn eller om de behöver kompletteras
på något sätt. Resultatet av dialogerna blev slutligen en enighet i att
strategierna på ett heltäckande sätt matchar utmaningarna och att
samtliga är aktuella för Tjörns kommuns strategiska arbete för att skapa
förutsättningar för ett välmående näringsliv. Varje strategiskt område
kopplar an till åtminstone tre och i vissa fall fyra av de tio utmaningarna
enligt matrisen på följande sida.
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Säkra kompetensförsörjningen
Öka delaktigheten på arbetsmarknaden
Planera för tillväxt
Möta klimatutmaningen
Stärka både arbetsmarknadsregionen och kärnan
Stärka regionens internationella position och tillgänglighet
Skapa grogrund för fler växande små och medelstora företag
Förbättra företagsklimatet
Stärka resurserna inom forskning och utveckling
Öka regionens produktivitet
Skärningspunkt där ett strategiskt område möter en utmaning

4.2

Strategiska områden och insatser

Inom varje strategiskt område anges en huvudstrategi och ett antal
insatser för att genomföra huvudstrategin.
Insatserna i programmet är av strategisk snarare än operativ karaktär. Det
operativa genomförandet av strategin, samt vilka konkreta åtgärder som
ska vidtas, kommer att beskrivas i kommande handlingsplan för Tjörns
kommuns samlade näringslivsstrategiska arbete.
Utifrån dialogen med näringslivet och den egna organisationen är det
avgörande att det operativa genomförandet präglas av småskalighet,
initiativkraft, närhet och hållbarhet. Dessa fyra aspekter bör genomsyra
arbetet inom samtliga strategiska områden. I följande stycken beskrivs
vart och ett av de strategiska områdena, dess huvudstrategier samt
insatserna de omfattar.
4.2.1 Strategi 1: Kompetensförsörjning
Tjörn tillvaratar och attraherar kompetens
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Innovationskraft

Företagsklimat

Markberedskap och fysisk planering

Infrastruktur och tillgänglighet

Attraktionskraft

Tio utmaningar för Göteborgsregionen

Kompetensförsörjning

Strategiska
områden

Tillgång till arbetskraft med relevant kompetens är en av de viktigaste
förutsättningarna för att näringslivet inom Tjörns kommun skall vara
konkurrenskraftigt och fortsätta utvecklas. För att säkra morgondagens
kompetensförsörjning ska kommunen arbeta aktivt med att identifiera
och tillvarata den kompetens som redan finns här, samt attrahera
kompetens nationellt och globalt.
Det gör Tjörns kommun genom att:
 Utveckla skola-näringslivssamverkan och låta entreprenörskap
löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet.
 Samverka kring relevanta utbildningar som arbetslivet efterfrågar
på alla nivåer.
 Underlätta kollektivt resande till regionens lärosäten. På detta sätt
underlättas utbildning och fortbildning samtidigt som man bor i
kommunen.
 Underlätta möjligheten till fortbildning och kontinuerligt lärande
på arbetsplatsen.
 Verka för bättre matchning av kompetenser tillsammans med
näringslivet för ökad delaktighet på arbetsmarknaden.
4.2.2 Strategi 2: Attraktionskraft
Tjörn är en attraktiv plats att verka, bo på och besöka.
Tillväxten har en regional logik och det är regioner snarare än kommuner
som konkurrerar om kompetens och kapital. Som en del av en dynamisk
storstadsregion är Tjörns pusselbit till regionen viktig. För att lyckas vara
konkurrenskraftig behöver Tjörns kommun både leverera god
samhällsservice och använda våra attraktiva styrkor så som havet,
kulturen och småskaligheten.
Det gör Tjörns kommun genom att:
 Utarbeta en välutvecklad process för att attrahera och tillvara ta
företagsetableringar.
 Se möjligheterna med vårt geografiska läge och som en viktig
pusselbit i en expansiv storstadsregion.
 Stärka Tjörns varumärke som en året-runt-destination.
 Fortsätta att stärka den företagsamhetskultur som genomsyrar
kommunen.
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4.2.3 Strategi 3: Infrastruktur och tillgänglighet
Tjörn har en fungerande infrastruktur och god tillgänglighet.

Med sitt geografiska läge mitt emellan Oslo och Köpenhamn, samt som
en del av storstadsregionen Göteborg och närheten till havet erbjuder
Tjörn ett mycket attraktivt läge med hamnen som porten mot världen. Att
vara en ö-kommun skapar även utmaningar och sårbarhet där befintlig
och framtida infrastruktur kommer att spela en avgörande roll för Tjörns
attraktivitet. God tillgänglighet skall återspeglas både för människor och
gods samt inom kommunen och gentemot kringliggande kommuner.
Det gör Tjörns kommun genom att:
 Fortsätta utveckla samarbetet mellan näringsliv och närliggande
kommuner avseende gemensamma stråk och noder.
 Verka för effektiva och hållbara resor.
 Öka intermodaliteten, det vill säga möjligheten att växla mellan
trafikslag.
 Fortsätta utveckla våra hamnar och kopplingen till havet för
transporter.
 Stödja arbetet till med att använda digitaliseringens möjligheter
inom infrastrukturen.
 Arbeta strategiskt med att ta fram verksamhetsmark som
underlättar för utvecklandet av hållbara transporter av både
människor och gods.
4.2.4 Strategi 4: Markberedskap och fysisk planering
Tjörn erbjuder bra lokaler och verksamhetsmark i rätt lägen.

Göteborgsregionen befinner sig i ett utvecklingssprång där
mångmiljardbelopp kommer att investeras de närmaste tjugo åren. För att
underlätta näringslivets etablering och expansion, behöver Tjörns
kommun, tillsammans med övriga kommuner i regionen, planera för
tillväxt. Kommunens roll är att skapa förutsättningar för
fastighetsmarknadens aktörer att kunna utveckla lokaler för näringslivets
behov, samt kunna erbjuda verksamhetsmark i lägen som stärker
utvecklingen av en hållbar region.
Det gör Tjörns kommun genom att:
 Utveckla vår mark- och lokalförsörjning med insikt i näringslivets
behov.
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Stärka och utveckla strategiska lägen och aktivt leda näringslivet
till dessa.
Utarbeta flexibla detaljplaner som kan förändras utifrån snabba
omvärldsrörelser och ett föränderligt näringsliv.
Ta fram detaljplaner anpassade för att möta kommande
klimatförändringar.
Utifrån kommunen förutsättningar med begränsade ytor och
känsliga miljöer verka för nytänkande och vara
möjlighetsskapande för kreativa lösningar för näringslivet.

4.2.5 Strategi 5: Företagsklimat
På Tjörn är det enkelt att driva företag.

Ett positivt företagsklimat är en förutsättning för att näringslivet ska
fortsätta välja Tjörn vid etablering och expansion. I Tjörns kommun ska
det vara enkelt att driva företag, det är ledstjärnan för alla våra kontakter
med företagen. Varje möte ska präglas av ett positivt bemötande, god
kommunikation och att alltid ha kunden i fokus. Vi ska också ha god
kunskap om kommunens erbjudande till företagen. Vid inköp och
upphandling är det viktigt att små och medelstora företag ges rimliga
möjligheter att delta.
Det gör Tjörns kommun genom att:
 Arbeta aktivt med attityder till och förståelse för företag och
företagande hos politiker och tjänstemän.
 Arbeta utifrån principen ”Det skall vara lätt att göra rätt”.
 Arbeta systematiskt med att förenkla kommunens processer ur ett
näringslivsperspektiv.
 Arbeta i samverkan för att stödja nyföretagande och utveckling av
befintliga företag.
 Kommunens beslut skall analyseras över hur de påverkar
näringslivet i relevanta frågor.
4.2.6 Strategi 6: Innovationskraft
Tjörns kommun stärker näringslivets förutsättningar för
innovation.
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Göteborgsregionen är Sveriges viktigaste industriregion. Det skapar
unika förutsättningar för att vara testarena för utveckling av ny teknik,
nya processer och affärsmodeller som kan lösa framtidens
samhällsutmaningar. Tjörns kommun har också en unik historisk
koppling till havet, både avseende livsmedelsproduktion och sjöfart.
Områden som troligen kommer visa sig viktiga i ett mer hållbart
samhälle. Kommunen skall därför stödja företag som vill vara en del av
innovationsprocessen och skapa förutsättningar för innovationer inom
våra styrkeområden. Kommunen skall också vara öppen för innovationer
i sina egna verksamheter.
Det gör Tjörns kommun genom att:
 Initiera, utveckla och samordna klusterinitiativ och strategiska
samverkansprojekt där kompetenser korsbefruktas.
 Stödja och utveckla de näringar som är starka för Tjörn, samtidigt
som vi verkar för att stödja nya näringar som matchar Tjörns
förutsättningar.
 Ta en tydlig roll i kommunikationen kring befintliga
innovationsprogram och kluster som kan verka utvecklande för
näringslivet i kommunen.
 Arbeta aktivt för att hitta nya innovativa lösningar för
välfärdsutmaningarna.
 tarbeta processer för att ta vara på och uppmuntra innovationer
som uppkommer inom kommunens egen organisation.
 Satsa aktivt på kreativa näringar som katalysator för innovation.

4.3

Slutord

Näringslivsstratgin ska gälla samtliga kommunens förvaltningar och
bolag. Det innebär också att alla måste känna ett ansvar för målbilden
och att de insatser som föreslås blir en integrerad del av verksamheterna.
Ambitionsnivån är hög men också en förutsättning för att Tjörns
kommun skall kunna nå visionsmålet om 20000 invånare 2035. Om inte
fler arbetstillfällen skapas inom den lokala arbetsmarknaden kommer
följder så som överbelastad infrastruktur påverka kommunens
attraktivitet. Uppföljningen av strategin skall ske i enlighet med
kommunens styrmodell. I samband med detta bör även strategins olika
indikatorer följas upp för att se om utvecklingen går åt önskat håll.
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Bilaga 1 Beräkning av övergripande mål
Det övergripande målet för Göteborgs Stads näringslivsstrategiska
program är att skapa förutsättningar för minst 120 000 nya jobb till 2035.
Med nya jobb avses minst 120 000 fler sysselsatta från 2016 till 2035
inom hela Göteborgsregionen. Det innebär en ambitionshöjning jämfört
med den bedömda ökningen, 100 000 nya jobb, som förväntas med
nuvarande befolkningsutveckling och sysselsättningsgrad.
Utgångsläge för Business region Göteborgs beräkning:


2016 var antalet sysselsatta i åldern 16-74 år totalt 518
195 personer i Göteborgsregionen.



Den totala folkmängden i åldern 16-74 år uppgick 2016
till 733 450 personer i Göteborgsregionen.



Detta motsvarar en förvärvsgrad på 71 procent i åldern 1674 år i Göteborgsregionen år 2016.

Målet på minst 120 000 nya jobb har beräknats av Business region
Göteborg enligt följande:
•

Enligt Västra Götalandsregionens befolkningsprognos,
kommer Göteborgsregionen år 2035 ha en folkmängd i
åldern 16-74 år på 868 871 personer.

•

Med en fortsatt förvärvsgrad i nivå med dagens 71
procent, skulle antalet sysselsatta i åldern 16-74 år vara
616 898 personer i Göteborgsregionen år 2035.

•

I jämförelse med dagens antal sysselsatta på 518 195
personer, innebär det en ökning med närmare 100 000
personer från 2016 till 2035.

•

En ökning med minst 120 000 fler sysselsatta innebär
därför en höjd förvärvsgrad jämfört med dagens.

Business region Göteborg har gjort en fördelning av de 120 000 nya
arbetstillfällena på Göteborgsregionens samtliga kommuner.
Kommun
Ale
Alingsås
Göteborg
Härryda
Kungsbacka

Sysselsatt dagbefolkning 2016
Antal
Andel av GR
7 626
1,5%
15 935
3,1%
344 374
66,5%
15 841
3,1%
26 617
5,1%

Estimerat fram till 2035
Estimerat
Avrundat
1 767
1 800
3 693
3 700
79 810
79 800
3 671
3 700
6 169
6 200
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Kommun
Kungälv
Lerum
Lilla Edet
Mölndal
Partille
Stenungsund
Tjörn
Öckerö
Göteborgsregionen

Sysselsatt dagbefolkning 2016
Antal
Andel av GR
18 184
3,5%
10 623
2,1%
4 250
0,8%
39 944
7,7%
12 340
2,4%
13 080
2,5%
5 156
1,0%
3 818
0,7%
517 788
100,0%

Estimerat fram till 2035
Estimerat
Avrundat
4 214
4 200
2 462
2 500
985
1 000
9 257
9 300
2 860
2 900
3 031
3 000
1 195
1 200
885
900
120 000
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2019-12-19

§ 107

Remiss - Tjörns kommuns näringslivsstrategi 2020 till 2035
2019/276
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till ”Tjörns kommuns
näringslivsstrategi 2020-2035”
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte berör barn negativt.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har översänt remiss angående Tjörns kommuns
näringslivsstrategi 2020-2035. Remissvar ska vara kommunkansliet tillhanda senast
2019-12-31.
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiva till näringslivsstrategin och
understryker vikten av gott samarbete mellan de verksamheter nämnden ansvarar
för och näringslivet.
Samverkan
FSG 2019-12-11
Beslutsunderlag
Tjörns kommuns näringslivsstrategi 2020-2035
Tjänsteutlåtande den 2019-12-11

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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REMISS DOKUMENT

TJÄNSTEUTLÅTANDE

BUSINESS REGION GÖTEBORG AB

Utfärdat:2020-08-19

Diarienummer:0133/19

Kontaktande:

Remissvar från Business Region Göteborg angående Tjörns kommuns Näringslivsstrategi
2020-2035

Strategin är överlag bra och genomarbetad.
Vi har i huvdsak tre inspel:
1. På sid 3 första samt tredje stycket:
Strategin beskriver vad som ska göras för att skapa förutsättningar för företagande.
Handlingsplanen ni tar fram sedan beskriver hur arbetet ska gå till.
I texten står det att strategin talar om hur och handlingspkanen vad. Vi menar att det är
tvärtom

2. Sid 10
Stycket med statistik föreslås uppdateras till följande:
Under 2018 exporterade regionens företag för drygt 600 000 kronor per sysselsatt i den
privata sektorn. Exportvärdet per sysselsatt är därmed klart högre än i de övriga två
storstadsregionerna och Sverige. Varuexporten uppvisar dessutom en positiv trend och
ökade under 2018 med 6 procent i Göteborgsregionen. Sveriges varuexport med ökade 8
procent. Statistiken kommer från Näringsliv och Tillväxt som Business Region publicerat
2019.

3. Stycke 3.3 Slutord
Det kan vara värdefullt att beskriva här konkret hur arbetet ska gå till i kommunen. Det
innebär att det framgår; Vem som ska driva arbetet samt när och hur det ska följas upp.

Pia Areblad,
Ansvarig Göteborgs Stads näringslivsstrategiska programmet, Business Region Göteborg
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From:
Sent:
To:
Subject:

Carina Eliasson
Wed, 27 Nov 2019 20:16:07 +0100
Carina Eliasson
VB: Synpunkter kring näringslivsstrategin

Från: Martina Gullbrandsson <martina.gullbrandsson@tjorn.se>
Datum: 27 november 2019 17:14:09 CET
Till: Anna Aldegren <anna.aldegren@tjorn.se>
Ämne: Synpunkter kring näringslivsstrategin
Hej Anna
Enligt Martin Johansen så skulle du ha in synpunkter från partierna på Näringslivsstrategin.
Här kommer några rader från Kristdemokraterna.
 KD anser att strategin saknar en tydlighet av hur behovet av ytterligare en fast
förbindelse ska mötas. Hur får Tjörns kommun fler förbindelser?
 Likaså saknar strategin en formulerad plan för hur vattenförsörjningen ska
säkerställas. ”Hur’et” kanske hör hemma någon annanstans… ?

Med vänlig hälsning
Martina Gullbrandsson, KD Tjörn
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2019-12-16

§107

Yttrande över Tjörns kommuns näringslivsstrategi 2020–2035
2019/85
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden lämnar följande yttrande över Tjörns kommuns
näringslivsstrategi 2020–2035:
I arbetet med att ta fram en näringslivsstrategi för Tjörns kommun har särskild
hänsyn tagits till Strategi för en hållbar natur- och kulturturism. Det är bra att
turismstrategin får ett särskilt omnämnande, då besöksnäringen är en av Sveriges
starkast växande näringar (som dessutom inte kan förflyttas). Dock bör även
Kulturpolitisk strategi för Tjörns kommun omnämnas, då den lyfter fram vikten av
kommunens varumärke, identitet och attraktivitet som verktyg för profilering av
såväl befintliga som nya näringar på Tjörn. Detta gäller i synnerhet, men inte enbart,
de kulturella och kreativa näringarna.
Tjörn har ett oerhört attraktivt läge från turismsynpunkt. Att vara en ö-kommun
innebär ett omfattande strandskydd och flera skyddade riksintressen. Detta – i
kombination med Sveriges unika allemansrätt – skapar en attraktiv reseanledning,
men innebär även begränsningar från ett tillväxtperspektiv. Det ställer också krav på
en fungerande infrastruktur, där Tjörn tyvärr har stora utmaningar. Dels handlar det
om begränsade förbindelser till fastlandet (”flaskhalsen” på Tjörnbron), dels om en
relativt outvecklad kollektivtrafik som skapar högt bilberoende. Detta är något som
också har uppmärksammats i Svenskt Näringslivs Företagsklimatsmätning. Om en
liten kommun som Tjörn ska kunna ha en positiv näringslivsutveckling krävs det att
den omfattas av de planerade investeringarna i infrastruktur för Göteborgsregionen.
Tjörns som besöksmål skapar utmaningar i att hitta en hållbar tillväxt inom
besöksnäringen. Näringslivsstrategin lyfter fram att företagen efterfrågar en
förlängning av säsongen för att kunna vara lönsamma. Det är en viktig utmaning för
turistnäringen, men destinationsutveckling bygger också på att utveckla nya
säsonger utifrån ett helårsperspektiv.
Målbilden 2035, som anges i näringslivsstrategin, är mycket tydlig och bra. En
komplettering (med ”det öppna landskapet”) bör dock göras i beskrivningen av
visionen: ”… havet, det öppna landskapet och kulturen som våra kännetecken”
(komplettera även i den markerade rutan).
Målbilden delas vidare upp i mindre mål där ett antal önskade lägen som direkt
berör turismen anges:

Justerandes sign



Tjörn ska vara ett av Sveriges mest attraktiva, hållbara besöksmål.



Beläggningen av gästnätter ska öka och fördelas jämnare över året.



Befintlig infrastruktur ska förbättras och utökas på ett hållbart sätt.
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2019-12-16

De två första delmålen tillhör målet ”Kompetensförsörjning och attraktionskraft”
och det sista tillhör målet ”Samhällsplanering”.
”Kompetensförsörjning och attraktionskraft” bör förstärkas med perspektiven kring
natur- och kulturturism. Dessutom får styrkan i kulturella, kreativa näringar gärna
poängteras. Under samma mål föreslås den prioriterade indikatorn ”Besöksnäringens
omsättning och beräknade sysselsättning, enligt HUI”. Den statistiken köps inte
längre in och är därför inte aktuell som indikator (det är viktigt att samma
mätinstrument används i de olika styrdokumenten).
Målet ”Samhällsplanering” bör kompletteras med ett socialt hållbarhetsperspektiv,
då fler arbetstillfällen lokalt minskar resandet och därmed restiden för individen.
Näringslivsstrategin lyfter inte fram turismen i målet ”Företagsklimat och
innovationskraft”. Här finns dock potential att profilera kommunen inom exempelvis
fiske, fiskodling, odling/matproduktion med mera.
För att nå målbilden 2035 har sex strategiska områden identifierats som prioriterade.
Ett av dem är Attraktionskraft, där Tjörns attraktiva styrkor – havet, kulturen och
småskaligheten – lyfts fram som konkurrensmedel. Även här bör ”det öppna
landskapet” läggas till efter ”havet”. Vidare bör punkten ”Stärka Tjörns varumärke
som en året-runt-destination” få tillägget ”med ett rikt natur- och kulturutbud”.
Övriga synpunkter
Näringslivsstrategin är omfattande och innehållet lutar sig i stora delar på Göteborgs
Stads näringslivsstrategiska program. Det är ett avsiktligt val och är en styrka, men
dokumentet får därmed stort Göteborgsfokus. Särskilt i 2 Utgångspunkter blir
obalansen tydlig mellan det regionala och det lokala perspektivet, där Tjörns
kommun bara bidrar med mindre ”instick”.
Det saknas till exempel en beskrivning av hur Tjörns kommun och dess näringsliv
knyter an och tar tillvara Göteborgsregionens styrkor på ett konkret sätt. Bland annat
skulle turismintäkter från utländska besökare kunna beskrivas i sammanhanget kring
exportintäkter (sidan 9).
Slutligen står det i avsnitt 2.2.2 Tjörns utmaningar att kommunen inte har en
självklar huvudort. Där kommunhuset är placerad i en kommun ligger huvudorten.
I avsnittet nämns också vattenförsörjningen som en utmaning; frågan är om den
utmaningen kommer att bli inaktuell under strategins tidsram?
Dokumentet behöver viss språkgranskning.
Barnkonventionen
Från ett turistperspektiv påverkas barn av beslutet, eftersom barnfamiljer är en
viktig målgrupp för Tjörns besöksnäring.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden ska yttra sig över Tjörns kommuns näringslivsstrategi
2020–2035. Dokumentet beskriver hur kommunen ska arbeta med strategiska
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2019-12-16

näringslivsfrågor på ett konkret, långsiktigt och målinriktat sätt, samtidigt som det
tydliggöra och stärker kommunens samlade arbete gentemot näringslivet.
Ambitionen är att skapa goda förutsättningar för företagande.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-17, § 211
Beslutsunderlag
Tjörns kommuns näringslivsstrategi 2020–2035 (förslag)
Tjänsteutlåtande den 2019-12-03
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande läser upp ett förslag till ändring/komplettering från majoritetsgruppen:
”Där kommunhuset är placerad i en kommun ligger huvudorten”.
Bert-Inge Nordberg (S), Håkan Bergstam (M), Frank Holvik (C) och Barbro
Johansson (KD) föreslår att nämnden yttrar sig enligt förvaltningens förslag men med
ändringen/kompletteringen från majoritetsgruppen.
Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Bert-Inge Nordberg, Håkan
Bergstam, Frank Holvik och Barbro Johanssons förslag.
Nämnden svarar ja.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-12-04

§328

Remiss av förslag till näringslivsstrategi för Tjörns kommun
2019/155
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden antar förslag till svar på remissen enligt nedan
redovisning.
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte får negativa konsekvenser för, eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har fått en remiss gällande Tjörns kommuns
näringslivstrategi 2020-2035 vilket förvaltningen föreslår nedan svar på aktuell
remiss.
Svar på remiss Tjörns kommuns näringslivsstrategi 2020-2035
Samhällsbyggnadsnämnden har fått Tjörns kommuns näringslivsstrategi 2020-2035
på remiss.
Ingressen i strategin lyder:
”Tjörns kommuns näringslivsstrategi beskriver hur kommunen ska arbeta med
strategiska näringslivsfrågor på en konkret, långsiktigt och målinriktat sätt. Syftet
med strategin är att tydliggöra och stärka kommunens samlade arbete gentemot
näringslivet med ambitionen att skapa goda förutsättning för företagandet.”
Strategin beskriver i stora delar Göteborgsregionens förutsättningar och utmaningar
och relaterar dessa utgångspunkter i målbilden för Tjörns kommun.
Samhällsbyggnadsnämnden önskar att strategin kompletteras med mer
förtydligande och fakta kring nuvarande näringsliv. Nämnden ser gärna att strategin
även utvecklar vilka styrkor Tjörns näringsliv har samt vilken unik roll och styrka
som finns med utgångspunkt från behoven i hela Västra Götaland.
Inte minst är detta viktigt för att samhällsbyggnadsnämnden ska kunna skapa goda
förutsättningar för näringslivet och de utvecklingsbehoven som finns så att det kan
speglas i de planer som arbetas fram.
Beslut om att ta fram en ny översiktsplan är taget, och kommer att arbetas fram
under mandatperioden, det är viktigt att de strategier som finns för näringslivet
arbetats in samt att det omvända gäller då det inom översiktsplanens arbete kan
komma nya viktiga förutsättningar som kan påverka näringslivsstrategin.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-12-04

2.1.1
Det geografiska läget med koppling till Göteborgs hamn som en viktig länk i
näringslivet belyses i remissen dock saknas vilka utmaningar som finns när det
gäller godstransporter som är en förutsättning för hamnens styrka och utveckling.
Den infrastruktur som beskrivs utgår oftast utifrån personaltransporter och dess
behov.
Behovet av en långsiktig infrastruktur för gods är avgörande och måste med i ett
övergripande strategiskt arbete, i synnerhet när efterfrågan ökar och kapaciteten för
transporter redan idag är utnyttjad. Där det finns en uppenbar risk att framtida
transportval kan komma att påverka hållbarhetsperspektivet negativt.
Vilken roll och vilka utmaningar kan transportinfrastrukturen samt
hamnutvecklingen kopplat till Göteborg innebära för Vallhamn på Tjörn är en del
som samhällsbyggnadsnämnden vill att strategin belyser närmare.
2.2.2
Tjörns utmaningar pekar i hög grad på infrastrukturen där strategin gör gällande att
vi är helt beroende av en enda landförbindelse. Tillägg bör göras att även
förbindelsen norröver, över Orust, är en viktig del av vår infrastruktur och ger också
möjligheter för ett utvecklat stråk för näringslivet mot Osloregionen.
Utmaningen ligger också i att skapa en attraktiv kollektivtrafik och även nya sätt att
förflytta alla som bor och verkar i kommunen. En trafikstrategi, På väg, har nu
tagits fram och är på remiss i kommunen. Dessa två remisser måste kopplas ihop för
helheten kring trafikfrågorna.
Gällande dricksvattenförsörjningen önskar Samhällsbyggnadsnämnden att
problematiken ändras till det nuläge vi har och den plan som finns för fortsatt
säkerställande av dricksvattnet, så att budskapet och fakta är aktuellt.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-27
Tjörns kommuns näringslivsstrategi 2020-2035
Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S), Jörgen Myrberg (KD) och Jan Berndtsson (S) föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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From:
Sent:
To:
Subject:

Carina Eliasson
Tue, 14 Jan 2020 10:34:58 +0100
Carina Eliasson
VB: Företagsarena 6/12 & Styrgruppsmöte 30/1

Från: Ann Haraldsson [mailto:Ann.Haraldsson@sodrabohuslan.com]
Skickat: den 25 november 2019 10:21
Till: Anna Aldegren <anna.aldegren@tjorn.se>
Ämne: Sv: Företagsarena 6/12 & Styrgruppsmöte 30/1
Hej Anna,
Hoppas helgen varit fin!
Jag har läst näringslivsstrategin och har några kommentarer, hoppas kunna bidra från mitt håll, den ser
bra ut!
Sid 14
Tjörns attraktivitet som besöksmål skapar också utmaningar i att hitta en hållbar tillväxt inom
besöksnäringen. Samtidigt som företagen efterfrågar en förlängning av säsongen för att fortsätta kunna
vara lönsamma och erbjuda Tjörnborna service året runt. Bra nedkokat innehåll! Mening två är dock
ofullständig, byt punkt till kommatecken?
Sid 18
Prioriterade indikatorer:
 Arbetslöshet, kommunal nivå.
 Flyttnetto högutbildade, kommunal nivå.
 Antal gästnätter.
 Besöksnäringens omsättning och beräknande sysselsättning, enligt HUI.
 Europe 2020 Regional Index, regional nivå
Punkt 4, omsättning och sysselsättning går som info inte att få fram mellan 2017 till som tidigast 2020.
Uppdraget kommer från näringsdepartementet, har varit indraget några år nu och håller på att
omformas och finns förhoppningsvis snart på plats igen med säkrare metoder och bättre siffror. Kanske
ni väljer att ha denna parameter med ändå trots osäkerheten, bra att veta om i alla fall.
Sid 23
Attraktionskraft. Man beskriver här hur man vill ta sin plats i en stor region, det bör vara relevant att
addera till att man genom strategisk samverkan skaffar synergieffekter och växlar upp insatser, det gäller
i högsta grad inom besöksnäringen. Tjörns kommun har genom både Södra Bohuslän Turism och ett enat
Bohuslän gått in i olika samverkansformer som växlar upp insatserna stort. Det kan vara andra former av
samverkan längre fram, men att samverka för att nå längre och ökad attraktivitet är en framgångsfaktor
anser jag och bör nämnas.

Vänliga hälsningar
Ann H Haraldsson

52

____________________________________________
VD / Turistchef Södra Bohuslän Turism AB
Fregatten 2
442 30 Stenungsund
Mobil 0709-37 65 42
ann.haraldsson@sodrabohuslan.com
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2019-12-18
§242

Remiss från KSAU: Förslag till näringslivsstrategi
2019/178
Beslut
Socialnämnden har inget att erinra mot den föreslagna strategin.
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
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera förslag till
näringslivsstrategi till samtliga nämnder och styrelser samt Business Region
Göteborg. Svaren ska ha inkommit till kommunkansliet senast den 31 december
2019.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-17, § 211
Beslutsunderlag
Tjörns kommuns näringslivsstrategi 2020-2035
Tjänsteutlåtande 2019-11-28

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tjörns Bostads AB

2019-12-16

§ 64

Svar på remiss: Tjörns kommuns näringslivsstrategi 2020-2035
2019/29
Beslut
Styrelsen ställer sig bakom förslaget till Tjörns Kommuns näringslivsstrategi 20202035

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att
1. Remittera förslag till näringslivsstrategi till samtliga nämnder och styrelser
samt Business Region Göteborg
2. Remissvaren ska ha inkommit till kommunkansliet (kommun@tjorn.se)
senast 2019-12-31

Tjörns Bostads AB har tagit del av förslag på Tjörns Kommuns näringslivsstrategi
2020-2035 och gör bedömningen att det är ett mycket väl genomarbetat förslag.
Kopplingen till Tjörns styrmodell och andra styrande dokument är tydlig. Det
framgår också att näringslivsstrategin ska gälla samtliga kommunens förvaltningar
och bolag vilket vi ser som mycket positivt.
Tjörns Bostads AB ställer sig bakom förslaget till Tjörns kommuns
näringslivsstrategi 2020-2035.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 221 den 17 oktober 2019
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-12-06
Remissversion av Tjörns kommuns näringslivsstrategi 2020-2035
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tjörns Hamnar AB

2019-12-13

§ 56

Svar på remiss: Tjörns kommuns näringslivsstrategi 2020-2035
2019/26
Beslut
Styrelsen ställer sig bakom förslaget till Tjörns kommuns näringslivsstrategi 20202035.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att
1. Remittera förslag till näringslivsstrategi till samtliga nämnder och styrelser samt
Business Region Göteborg
2. Remissvaren ska ha inkommit till kommunkansliet (kommun@tjorn.se) senast
2019-12-31
Tjörns Hamnar AB har tagit del av förslag på Tjörns Kommuns näringslivsstrategi
2020-2035 och gör bedömningen att det är ett mycket väl genomarbetat förslag.
Kopplingen till Tjörns styrmodell och andra styrande dokument är tydlig. Det
framgår också att näringslivsstrategin ska gälla samtliga kommunens förvaltningar
och bolag vilket vi ser som positivt.
Tjörns Hamnar AB ställer sig bakom förslaget till Tjörns kommuns
näringslivsstrategi 2020-2035.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 6 december 2019,
Näringslivsstrategi 2020-2035, Tjörns kommun.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

56

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tjörns Måltids AB

2019-12-11

§ 43

Svar på remiss: Tjörns kommuns näringslivsstrategi 2020-2035
2019/21
Beslut
Styrelsen ställer sig bakom förslaget till Tjörns Kommuns näringslivsstrategi 20202035.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att:
1. Remittera förslag till näringslivsstrategi till samtliga nämnder och styrelser samt
Business Region Göteborg
2. Remissvaren ska ha inkommit till kommunkansliet (kommun@tjorn.se) senast
2019-12-31
Tjörns Måltids AB har tagit del av förslag på Tjörns Kommuns näringslivsstrategi
2020-2035 och gör bedömningen att det är ett mycket väl genomarbetat förslag.
Kopplingen till Tjörns styrmodell och andra styrande dokument är tydlig. Det
framgår också att näringslivsstrategin ska gälla samtliga kommunens förvaltningar
och bolag vilket vi ser som positivt.
Tjörns Måltids AB ställer sig bakom förslaget till Tjörns kommuns
näringslivsstrategi 2020-2035.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 29 november 2019,
Förslag till Tjörns kommuns näringslivsstrategi 2020-2035.
Beslutet skickas till
Kommunkansliet, Tjörns kommun.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2019-10-17

§211

Återrapportering: Näringslivsstrategi
2017/700
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att
1. remittera förslag till näringslivsstrategi till samtliga nämnder och styrelser samt
Business Region Göteborg.
2. remissvaren ska ha inkommit till kommunkansliet (kommun@tjorn.se) senast
2019-12-31
Sammanfattning
Näringslivsstrateg Anna Aldegren informerar om arbetet med att ta fram en ny
näringslivsstrategi.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-16, § 221
Beslutsunderlag
Tjörns kommuns näringslivsstrategi 2020-2035 (remissutgåva)
Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Tjörns Bostads AB
Tjörns Hamnar AB
Tjörns Måltids AB
Business Region Göteborg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2017-11-16

§221

Uppdrag: Näringslivsstrategi
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra förvaltningen att under 2018
framta förslag på ny näringslivsstrategi. Förvaltningen ska återkomma med förslag
på tidplan och struktur.

Sammanfattning
Det finns behov av att aktualisera nuvarande näringslivsstrategi. Förvaltningen
uppdras att arbeta fram förslag på ny strategi och att så snart som möjligt
återkomma med förslag på tidplan och struktur.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska uppdra förvaltningen att under 2018
framta förslag på ny näringslivstrategi och återkomma med förslag på tidplan och
struktur.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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From:
Sent:
To:
Subject:

Carina Eliasson
Mon, 13 Jul 2020 13:00:28 +0200
Carina Eliasson
VB: entledigande THAB

Från: Christer Hermansson [mailto:ch.hermansson@gmail.com]
Skickat: den 2 juli 2020 16:51
Till: Johan Nilsson <johan.nilsson@tjorn.se>
Ämne:

Hej Johan.
Begäran om entledigande som förste vice ordförande i Tjörns Hamnar AB.
Vill bli entledigad p.g.a personliga skäl.
Höviksnäs 20200702
Christer Hermansson.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-03-05
§71

Antagande av ny arbetsordning för kommunfullmäktige
2020/40
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta ny arbetsordning för kommunfullmäktige daterat 2020-02-13.
2. Arbetsordningen träder ikraft 2020-04-01.
3. Nu gällande arbetsordning upphör att gälla 2020-03-31.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Under första året av innevarande mandatperiod tillsattes en arbetsgrupp med ansvar
att genomföra en översyn av nuvarande arbetsordning och framta förslag på en ny.
Arbetsgruppen bestod av företrädare från samtliga partier i kommunfullmäktige
samt fullmäktiges presidium. Förslaget till ny arbetsordning grundar sig i Sveriges
Kommuner och Regioners (SKR) förslag till arbetsordning och har kompletterats
eller reviderats utifrån lokala förutsättningar. Arbetsgruppen hade ett avslutande
möte den 6 februari 2020 där ett slutgiltigt förslag arbetats fram och överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 40 den 20 februari 2020
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-02-11
Förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige.
Nuvarande arbetsordning för kommunfullmäktige.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag
med ändringen att arbetsordningen träder ikraft 2020-04-01 och att nu gällande
arbetsordning upphör att gälla 2020-03-31.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-02-20

§40

Antagande av ny arbetsordning för kommunfullmäktige
2020/40
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta ny arbetsordning för kommunfullmäktige daterat 2020-02-13.
2. Arbetsordningen träder ikraft 2020-03-01.
3. Nu gällande arbetsordning upphör att gälla 2020-02-29.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Under första året av innevarande mandatperiod tillsattes en arbetsgrupp med ansvar
att genomföra en översyn av nuvarande arbetsordning och framta förslag på en ny.
Arbetsgruppen bestod av företrädare från samtliga partier i kommunfullmäktige
samt fullmäktiges presidium. Förslaget till ny arbetsordning grundar sig i Sveriges
Kommuner och Regioners (SKR) förslag till arbetsordning och har kompletterats
eller reviderats utifrån lokala förutsättningar. Arbetsgruppen hade ett avslutande
möte den 6 februari 2020 där ett slutgiltigt förslag arbetats fram och överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-02-11
Förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige.
Nuvarande arbetsordning för kommunfullmäktige.
Förslag till beslut på sammanträdet
Rosalie Sanyang (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande ändring av
§ 2, andra stycket som ska ha följande lydelse ”Ordförande och förste vice
ordförande bör nomineras av majoritetsgruppen.” samt att
§ 35, andra stycket ska ha följande lydelse ”Ordförande kan uppdra åt förste vice
ordförande att besvara interpellationen.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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1 (1)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-02-11

Dnr 2020/40-003

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen

TU - Antagande av ny arbetsordning för
kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta ny arbetsordning för kommunfullmäktige daterat 2020-02-13.
2. Arbetsordningen träder ikraft 2020-03-01.
3. Nu gällande arbetsordning upphör att gälla 2020-02-29.
Sammanfattning
Under första året av innevarande mandatperiod tillsattes en arbetsgrupp
med ansvar att genomföra en översyn av nuvarande arbetsordning och
framta förslag på en ny. Arbetsgruppen bestod av företrädare från
samtliga partier i kommunfullmäktige samt fullmäktiges presidium.
Förslaget till ny arbetsordning grundar sig i Sveriges Kommuner och
Regioners (SKR) förslag till arbetsordning och har kompletterats eller
reviderats utifrån lokala förutsättningar. Arbetsgruppen hade ett
avslutande möte den 6 februari 2020 där ett slutgiltigt förslag arbetats
fram och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Bilagor
Förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige.
Nuvarande arbetsordning för kommunfullmäktige.

TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

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

Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Besöksadress
Kroksdalsvägen 1

Telefon
Fax
E-post

0304-60 10 00
0304-60 10 19
kommun@tjorn.se
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Org.nr
BG
Internet

212000-1306
641-9741
www.tjorn.se

Dokumenttyp och beslutsinstans

Dokumentnamn

Fastställd/Upprättad

Arbetsordning/
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges
arbetsordning

[Klicka och skriv]

Dokumentansvarig

Dokumentet gäller för

Giltig till och med

Kommunkansliet

Kommunfullmäktige

Tillsvidare

Kommunfullmäktiges
arbetsordning

2020-02-13
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Arbetsordning för kommunfullmäktige i Tjörns kommun
Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan
författning gäller bestämmelser i denna arbetsordning.

Antalet ledamöter
1§
Fullmäktige har 41 ledamöter. Antalet ersättare ska uppgå till minst
hälften av antalet ledamöter.

Presidium
2§
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige
bland ledamöterna en ordförande samt en förste och andre vice
ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges presidium. Val av
presidium ska förrättas på det första sammanträdet med nyvalda
ledamöter.
Ordförande och förste vice ordförande bör nomineras av
majoritetsgruppen. Andre vice ordförande bör nomineras av den största
oppositionsgruppen.
Presidium väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod.

Interimsordförande
3§
Till dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör den som har varit
ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresident) som ordförande.
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den
äldste av dem vara ålderspresident.
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Fyllnadsval till presidiet
4§
Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot
eller från sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en
annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som avgått.
Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör
ålderspresidenten ordförandens uppgifter.

Presidiets uppgifter
5§
Presidiet ska ha en aktiv roll med att planera kommunfullmäktiges arbete.
Presidiet ska bland annat se till att det utarbetas en preliminär årlig
agenda där principiella ärenden som kommer att behandlas av
fullmäktige framgår. En preliminär agenda och ett årshjul ska också tas
fram avseende principiella ärenden som beslutas under mandatperioden.
Presidiet ska ha regelbunden dialog med partiernas gruppledare.
Presidiet ska bereda revisorernas budget.

Upphörande av uppdraget
6§
Om en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör att vara valbar
upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde, om inte
fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar
sitt uppdrag under återstoden av mandattiden. En sådan ansökan ska vara
skriftlig och innehålla skälen för att uppdraget ska bestå. Ansökan ska
göras i så god tid att den hinner behandlas av fullmäktige innan
uppdraget upphör. Ansökan ges in till kommunkansliet/fullmäktiges
sekreterare.
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Tid för sammanträdena
7§
Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad förutom juli och
augusti. Senast vid novembersammanträdet bestämmer fullmäktige dag
och tid för kommande års sammanträden.
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder det
nyvalda fullmäktige första gången mellan 15-31 oktober.
Fullmäktiges sammanträde börjar som regel kl. 18.30 om inte fullmäktige
har bestämt något annat och bör avslutas senast kl. 22.00.

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde
8§
Om det föreligger särskilda skäl kan fullmäktige besluta att
sammanträdet förlängs, dock längst till kl. 23.00.
Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla
fortsatt sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som
återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast, efter förslag från
presidiet, när och var sammanträdet ska fortsätta. Huvudregeln bör då
vara att sådant sammanträde hålls minst en vecka från det avbrutna
sammanträdet. Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde,
utfärdar ordföranden ett tillkännagivande om det fortsatta sammanträdet
på vanligt sätt.
Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något
tillkännagivande inte utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock
underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när
sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta
sammanträdet.

Extra sammanträde
9§
Extra sammanträde ska hållas om kommunstyrelsen eller minst en
tredjedel av ledamöterna i fullmäktige begär det eller om ordföranden
anser att det behövs.
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Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter
samråd med vice ordförandena.
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos
ordföranden och ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som
önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.

Ändringar i sammanträdesordningen
10 §
Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice
ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för
sammanträdet.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen
eller tiden för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast
underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgifter om beslutet
ska snarast tillkännages på kommunens anslagstavla.

Plats för sammanträde
11 §
Fullmäktige sammanträder i kommunhusets fullmäktigesal.
Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan
plats för ett visst sammanträde.

Placering i sammanträdeslokalen
12 §
Fullmäktiges presidium bestämmer om ledamöternas placering i
sammanträdeslokalen. Tjänstgörande ersättare tar ledamots plats.
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Kallelse och tillkännagivande av sammanträdena
13 §
Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med
fullmäktige och uppgifter om de ärenden som ska behandlas.
Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på kommunens anslagstavla
minst en vecka före sammanträdesdagen.
Varje ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde minst en vecka
före sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och
plats för sammanträdet och om de ärenden som ska behandlas. Kallelsen
skickas via digitalt möteshanteringssystem.
Fullmäktige beslutar om i vilken/vilka ortstidningar som annonsering om
sammanträden ska ske.
Fullmäktige bestämmer i vilken utsträckning uppgifter om de ärenden
som ska behandlas ska införas i ortstidningarna. Om särskilda skäl
föreligger får dock ordföranden inför ett visst sammanträde begränsa
annonseringen i ortstidningarna.

Allmänhetens frågestund
14 §
Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens
frågestund) vid följande sammanträden med fullmäktige:
1. när fullmäktige behandlar årsredovisningen, eller
2. när fullmäktige behandlar budgeten.
3. Presidiet kan utöver detta besluta om allmänhetens frågestund vid
frågor som är av särskilt intresse.
I tillkännagivandet till dessa sammanträden ska anges att allmänhetens
frågestund ska förekomma. Uppgift om detta ska också tas in i
ortstidningarna.
För att frågor skall få behandlas under allmänhetens frågestund ska
allmänhetens ingivna frågor tydligt beröra årsredovisningen eller budget.
Presidiet kan bestämma om andra ämnen kan bli föremål för
allmänhetens frågor.
Allmänhetens frågestund hålls innan fullmäktige behandlar det ärende
där frågor från allmänheten får förekomma.
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Ordförande beslutar när sammanträdet skall ajourneras för allmänhetens
frågestund.
Under frågestunden får inte överläggning eller debatt mellan ledamöterna
förekomma.
Frågeställaren ska närvara personligen för att få ställa sina frågor. Frågor
bör lämnas in till kommunkansliet/fullmäktiges sekreterare senast
måndag kl. 12.00 den vecka kommunfullmäktiges sammanträde äger
rum. Presidiet har till uppgift att fördela frågorna för svar inför
sammanträdet.
Ordförande bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur
frågestunden ska genomföras och låter kalla de förtroendevalda eller
anställda hos kommunen som behövs för att lämna upplysningar.
Frågor som inte avser ämnet för allmänhetens frågestund ska avvisas.

Ärenden till sammanträde
15 §
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när
fullmäktige ska behandla ett ärende, om inte annat följer av lag eller
annan författning.

Handlingar till sammanträde
16 §
Fullmäktiges handlingar med kommunstyrelsens förslag till beslut i de
ärenden som tagits in i tillkännagivandet bör tillställas varje ledamot och
ersättare före sammanträdet.
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska
tillställas ledamöter och ersättare före sammanträdet.
Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt. Om särskilda skäl
föreligger kan pappershandlingar skickas.
Fullmäktiges handlingar med kommunstyrelsens förslag till beslut bör
vara tillgängliga för allmänheten på kommunens webbplats.
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Fullmäktiges handlingar med kommunstyrelsens förslag till beslut varje
ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen
under sammanträdet.

Allmänpolitisk debatt
17 §
Presidiet får initiera och bjuda in ledamöterna i kommunfullmäktige till
en allmänpolitisk debatt.

Anmälan av hinder för tjänstgöring
18 §
En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del
av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till
kommunkansliet/fullmäktiges sekreterare.
Respektive parti ansvarar för att ersättare informeras om att ordinarie
ledamot är förhindrad att delta i sammanträdet.

Inkallande av ersättare
19 §
Om en ledamot utan föregående anmälan eller så sen anmälan att kallelse
inte är möjlig, uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för
en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar
ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.
Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter
sin tjänstgöring.
Ordföranden bestämmer när en ledamot eller ersättare får inträda under
ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för
det, exempelvis vid budgetsammanträde, bör inträde ske under pågående
handläggning av ett ärende.
När ersättare tjänstgör har de samma rättigheter som ledamöter.
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20 §
Det som sagts om ledamot i 17 och 18 §§ gäller också för ersättare som
kallats till tjänstgöring.

Upprop
21 §
En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska
finnas tillgänglig under hela sammanträdet.
I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan.
Upprop ska också ske i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt
sammanträde och när ordföranden anser att det behövs.

Turordningen för handläggning av ärendena
22 §
Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de tagits upp i
tillkännagivandet.
Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera
ärenden.
Ordförande bestämmer när under ett sammanträde ett ärende som inte
finns med i tillkännagivandet ska behandlas.
Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under
ett sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet.
Överstiger behandlingen av en eller flera frågor och interpellationer en
sammanlagd tid om 60 minuter får ordföranden i samråd med
gruppledarna ändra turordningen för de återstående interpellationerna på
dagordningen.

Yttranderätt vid sammanträdena
23 §
Fullmäktige får bestämma att andra än ledamöter ska ha rätt att delta i
överläggningar men inte i besluten.
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24 §
Ordföranden och vice ordföranden i en nämnd eller dess utskott,
revisorerna samt de anställda i kommunen är skyldiga att lämna
upplysningar vid fullmäktiges sammanträden, om fullmäktige begär det
och om det inte finns något hinder mot det på grund av sekretess, eller
om den berörde av särskilda skäl inte kan närvara.
25 §
Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige
behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen.
Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar
ett ärende som berör revisorernas granskning eller revisorernas egen
förvaltning.
Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges
behandling av revisionsberättelsen.
Förtroendevald som inte är ledamot men mot vilken anmärkning riktas
får delta i överläggningarna när revisionsberättelsen över den verksamhet
som den förtroendevalde ansvarar för behandlas.
Ordföranden och vice ordföranden i en nämnd får delta i
överläggningarna när revisionsberättelsen över verksamheten i den egna
nämnden behandlas.
26 §
Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning
som behövs, kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna,
nämndutskotten och fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt
anställda hos kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena.
Detsamma gäller utomstående sakkunniga.
Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter
samråd med vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats
för att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under
överläggningarna.
27 §
Kommunchefen får lämna sakupplysningar under överläggningarna i alla
ärenden.
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Fullmäktiges sekreterare och kommunjuristen får yttra sig om lagligheten
av det som förekommer vid sammanträdena.

Talarordning och ordning vid sammanträdena
28 §
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den
ordning i vilken han eller hon har anmält sig och har blivit uppropad.
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till
två repliker på högst två minuter vardera med anledning av vad en talare
anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran
om att få göra inlägget framställs. Samma replikrätt gäller även för
frågeställare och svarare vid behandling av enkla frågor och
interpellationer.
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig
efter tillsägelse av ordföranden får ordföranden ta ifrån talaren ordet. I
övrigt får ingen avbryta en talare under hans eller hennes anförande.
Ordföranden leder fullmäktiges sammanträden och ansvarar för
ordningen vid sammanträdena. Ordföranden får utvisa den som uppträder
störande och som inte rättar sig efter tillsägelse.
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden
ajournera eller upplösa sammanträdet.

Yrkanden
29 §
När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går
ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under
överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats rätt.
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte
något yrkande ändras, återtas eller läggas till, om inte fullmäktige
enhälligt beslutar att medge det.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt
ett yrkande avfatta det skriftligt.
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Deltagande i beslut
30 §
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta
till ordföranden, innan beslutet fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i
beslutet, om fullmäktige fattar det med acklamation.

Öppen omröstning
31 §
När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöter
som har utsetts att justera protokollet.
Omröstningar genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter
upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan.
Ordföranden avger alltid sin röst sist.
Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett
klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får
ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny
omröstning genomföras omedelbart.

Sluten omröstning
32 §
En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många
namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.
En valsedel är ogiltig om den
1. upptar namnet på någon som inte är valbar,
2. upptar fler eller färre namn än det antal personer som ska väljas, eller
3. upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.
Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av
proportionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.

Sida 13 (19)
Kommunfullmäktiges arbetsordning
76

Motioner
33 §
En motion
-

ska vara skriftlig och innehålla namn på den eller de ledamöter som
står bakom motionen,
får inte ta upp ämnen av olika slag, det ska tydligt framgå vilket
specifikt ämne motionen avser, och
väcks genom att den ges in till kommunkansliet/fullmäktiges
sekreterare eller vid ett sammanträde med fullmäktige.

Motion som lämnas in senast fredag kl 12.00 veckan före fullmäktiges
sammanträde anmäls vid detta sammanträde. Senare inlämnad motion
anmäls vid nästkommande sammanträde. Vid anmälan av motion
remitteras den för beredning.
En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som
ledamot vid ett sammanträde. Motionen anmäls då vid detta
sammanträde.
En motion ska om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta
beslut inom ett år från det att motionen väcktes.
Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte
har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie
sammanträden i april och oktober.
Om presidiet finner att en motion inte ska överlämnas för beredning
föreslås fullmäktige besluta att motionen inte läggs och inte överlämnas
till kommunstyrelsen för beredning. Det får ske om:
-

motionen inte är skriftlig,
den inte innehåller namn på den ledamot eller de ledamöter som står
bakom motionen,
om motionen tar upp ämnen av olika slag, eller
om det inte tydligt framgår vilket specifikt ämne motionen avser.
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Bolagens rätt att väcka ärenden
34 §
Styrelsen i ett sådant bolag som avses i 10 kap 2-6 §§ kommunallagen får
väcka ärenden i fullmäktige om sådana ärenden som bolaget är skyldigt
att se till att fullmäktige får ta ställning till.

Interpellationer
35 §
En interpellation får ställas av en ledamot/tjänstgörande ersättare. En
interpellation får endast ställas till ordförande i en nämnd, nämndutskott,
fullmäktigeberedning eller bolagsstyrelse.
Ordförande kan uppdra åt förste vice ordförande att besvara
interpellationen.
En interpellation
-

-

ska vara skriftlig,
ska innehålla namn på den ledamot som står bakom interpellationen,
ska ha ett bestämt innehåll och vara försedd med motivering,
ska avse ämnen som fullmäktiges, en nämnds eller en
fullmäktigeberednings handläggning och bör endast ställas i
angelägenheter av större intressen för kommunen,
får inte behandla frågor av olika slag, och
får inte avse ett ärende som rör myndighetsutövning mot enskild.

En interpellation ska ges in till kommunkansliet/fullmäktiges sekreterare
senast fredag kl 12.00 veckan före det sammanträde vid vilket ledamoten
avser att ställa den.
En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om
ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.
En interpellation bör besvaras under det sammanträde som följer närmast
efter det då interpellationen ställdes.
Ett svar på interpellationen ska vara skriftligt. Uppgift om att
interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i
tillkännagivandet om sammanträdet.
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Den ledamot som har ställt interpellation bör få del av svaret senast
fredagen före fullmäktiges nästkommande sammanträde.
Om en interpellation avser förhållandena i ett hel- eller delägt bolag, får
ordföranden i en nämnd till vilken interpellationen har ställts överlämna
besvarandet till en av fullmäktige utsedd styrelseledamot i bolaget.
En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då
svaret på en interpellation behandlas oberoende av om ersättaren
tjänstgör vid sammanträdet eller inte.

Frågor
36 §
En fråga ska vara skriftlig och innehålla namn på den ledamot som står
bakom frågan och riktas till ordföranden i en nämnd/bolagsstyrelse eller
ordföranden i en fullmäktigeberedning eller till ordföranden i ett
nämndutskott. Den ska ges in till kommunkansliet/fullmäktiges
sekreterare senast tisdag kl 12.00 veckan den veckan fullmäktiges
sammanträde äger rum vid vilket ledamoten avser att ställa den.
En fråga skall vara kort formulerad och beröra ett ämne som enkelt kan
besvaras utan att större utredningar måste ske.
Frågor besvaras på nästkommande sammanträde.
Svar på frågan behöver dock inte vara skriftligt.
En tjänstgörande ersättare som har ställt en fråga vid det sammanträdet
denne tjänstgjort får delta i överläggningen då svaret på frågan behandlas
oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte.
Vid fullmäktiges behandling av en fråga är det endast den ledamot som
ställt frågan och den som skall svara frågan som ska delta i debatten. inte.

Beredning av ärenden
37 §
Om kommunfullmäktige inte beslutar annat, avgör kommunstyrelsen hur
ärenden som ska behandlas av fullmäktige ska beredas.
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Återredovisning från nämnderna
38 §
Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas
återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare
bestämmelser härom anges i respektive nämnds reglemente.

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning
39 §
Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.

Valberedning
40 §
På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige
en valberedning för den löpande mandatperioden.
Valberedningen består av en ledamot och en ersättare för varje parti.
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande
och en vice ordförande för den tid som de valts att vara ledamöter.
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige
ska behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedningen eller fyllnadsval som inte är ordförandeval.
Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan föregående
beredning.
Valberedningen bestämmer själva sina arbetsformer.

Protokollsanteckning
41 §
En ledamot får göra ett särskilt uttalande i protokollet avseende ärenden
som har beslutats av kommunfullmäktige. En sådan prokollsanteckning
ska anmälas före sammanträdets slut och ledamoten ska därvid muntligen
uppge anteckningens innebörd i huvudsak.
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Protokollsanteckningen ska inges skriftligt senast två dagar före
justeringen av protokollet.
Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf som
protokollsanteckningen avser, ska protokollsanteckningen skriftligt inges
före justeringen av protokollet.

Reservation
42 §
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill
motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen
ska lämnas till kommunkansliet/fullmäktiges sekreterare senast två
arbetsdagar före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av
protokollet.
Reservation ska anmälas innan sammanträden avslutas.
Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf som
reservationen avser, ska motiveringen skriftligt inges före justeringen av
protokollet.

Justering av protokoll
43 §
Sedan uppropet har förrättats väljer fullmäktige två ledamöter att
tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och
att i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.
Ordföranden bestämmer tid och plats för justering av protokollet från
sammanträdet.
Om en eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett
sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som
redovisar de delar av förhandlingarna som han eller hon har lett.
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras
omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan fullmäktige justerar
den.
Ordföranden och justeringspersonerna ska vara samtidigt närvarande vid
justeringen.
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Uppstår delade meningar mellan justeringspersonerna om protokollets
riktiga lydelse, får de olika meningarna antecknas i protokollet, s.k.
justeringsanmärkning.
Om ordförande anser att en sådan anmärkning är av väsentlig betydelse
kan denna besluta att justeringen av paragrafen hänskjuts till fullmäktige.

Expediering och publicering
44 §
Utdrag ur protokollet ska tillställas de myndigheter och andra parter som
berörs av besluten i protokollet.
Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid tillställas
hela protokollet. Ordföranden eller annan på dennes uppdrag
undertecknar fullmäktiges skrivelser och andra handlingar som upprättas
i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat.
Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll ska göras på
kommunens anslagstavla senast andra dagen efter att protokollet har
justerats.
Härutöver ska hela protokollet publiceras på anslagstavlan i den
utsträckning hinder ej möter på grund av lag eller annan författning.
Fullmäktiges sammanträden dokumenteras med hjälp av bild- och
ljudupptagning, som sedan publiceras på kommunens webbplats i den
utsträckning hinder ej möter på grund av lag eller annan författning.
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Arbetsordning för kommunfullmäktige i Tjörns kommun
Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan
författning gäller bestämmelser i denna arbetsordning.

Antalet ledamöter
1§
Fullmäktige består av 41 ledamöter.
I vallagen finns det bestämmelser om antalet ersättare.

Kommunfullmäktiges presidium
2§
De år då val av kommunfullmäktige ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige
bland sina ledamöter, senast vid sammanträde före utgången av oktober
månad sitt presidium, bestående av ordförande, en förste och en andre vice
ordförande (presidium).
Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod.
3§
Tills presidievalet har förrättats, tjänstgör som ordföranden den som har
varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresident).
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den
äldste av dem vara ålderspresident.
4§
Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller
från sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan
ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som avgått.
Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter.
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5§
Presidiet ska ha en aktiv roll med att planera kommunfullmäktiges arbete.
Presidiet ska bland annat se till att det utarbetas en preliminär årlig agenda
där de viktigaste ärendena som kommer att behandlas av fullmäktige
framgår. En preliminär agenda ska också tas fram avseende viktigare
ärenden som beslutas under mandatperioden.
Presidiet ska ha regelbunden kontakt med partiernas gruppledare.
Presidiet ska bereda revisorernas budget.

Tid och plats för sammanträdena
6§
Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad utom i juli och
augusti. Senast vid novembersammanträdet bestämmer fullmäktige dag och
tid för kommande års sammanträden.
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda
fullmäktige första gången mellan den 15 - 31 oktober.
7§
Begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen till ordförande och
ska innehålla uppgifter om det eller de ärenden som önskas behandlas på det
extra sammanträdet.
Extra sammanträde hålls på den tid som ordförande bestämmer efter samråd
med vice ordförandena.
8§
Föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice
ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för
sammanträdet.
Om ordföranden efter samråd med vice ordförandena beslutar att ett
sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde
ska ändras, låter ordförande snarast underrätta varje ledamot och ersättare
om beslutet.
Uppgifter om beslutet att ställa in eller ändra dag eller tid för sammanträdet
ska snarast och minst en vecka före den bestämda sammanträdestiden anslås
på kommunens anslagstavla.
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9§
Fullmäktige sammanträder i kommunhusets fullmäktigesal.
Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan
plats för ett visst sammanträde.
10 §
Fullmäktiges presidium bestämmer om ledamöternas placering i
sammanträdeslokalen. Tjänstgörande ersättare tar ledamots plats.
11 §
Fullmäktige beslutar om i vilken/vilka ortstidningar som annonsering om
sammanträden ska ske. Annonsering ska även ske på kommunens hemsida.
Fullmäktige bestämmer i vilken utsträckning uppgifter om de ärenden som
ska behandlas ska införas i ortstidningarna. Om särskilda skäl föreligger får
dock ordföranden inför ett visst sammanträde begränsa annonseringen i
ortstidningarna.

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde
12 §
Fullmäktiges sammanträde börjar kl. 18.30 om inte fullmäktige bestämt
något annat och avslutas senast kl. 22.00. Vid särskilda skäl kan fullmäktige
besluta att sammanträdet förlängs, dock längst till kl. 23.00.
Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla
fortsatt sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår.
I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast, efter förslag från presidiet när
och var sammanträdet ska fortsätta. Huvudregeln bör då vara att sådant
sammanträde hålls minst en vecka från det avbrutna sammanträdet.
Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden
en kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.
Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse
inte utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter
och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och
platsen för det fortsatta sammanträdet.
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Allmänhetens frågestund
13 §
Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund)
vid följande sammanträden med fullmäktige:
1.
när fullmäktige behandlar årsredovisningen,
2.
när fullmäktige behandlar budgeten,
3.
presidiet kan utöver detta besluta om allmänhetens frågestund vid
viktiga frågor.
I kungörelsen till dessa sammanträden ska anges att allmänhetens frågestund
ska förekomma. Uppgift om detta ska också tas in i ortstidningarna.
Allmänhetens frågestund hålls i anslutning till att fullmäktige behandlar det
ärende där frågor från allmänheten får förekomma.
Frågeställaren ska närvara personligen för att få sina frågor besvarade.
Frågor bör lämnas in till kommunkansliet senast måndag kl. 12.00 den
vecka kommunfullmäktiges sammanträde äger rum. Presidiet har till uppgift
att fördela frågorna för svar inför sammanträdet.
Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma.
Ordförande bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur
frågestunden ska genomföras och låter kalla de förtroendevalda eller
anställda hos kommunen som behövs för att lämna upplysningar under den.

Ärenden och handlingar till sammanträdena
14 §
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när
fullmäktige ska behandla ett ärende, om ej annat följer av lag.
15 §
Kommunstyrelsens och övriga nämnders förslag till beslut eller yttranden i
de ärenden som tagits in i kungörelsen bör tillställas varje ledamot och
ersättare före sammanträdet.
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende
ska tillställas ledamöter och ersättare före sammanträdet.
Kommunstyrelsens handlingar ska vara tillgängliga för
kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare samt allmänheten på Tjörns
kommuns hemsida.
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Handlingar i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i
sammanträdeslokalen under sammanträdet. Dessa kan även finnas i digital
form.
Handlingarna expedieras elektroniskt till ledamöterna och ersättarna. Vid
särskilda behov kan pappershandlingar expedieras till ledamöterna och
ersättarna.

Allmänpolitisk debatt
16 §
Presidiet får initiera och bjuda in ledamöterna i kommunfullmäktige till en
allmänpolitisk debatt.

Anmälan av hinder för tjänstgöring
17 §
En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till fullmäktiges sekreterare.
Ersättarna erhåller kallelse/underrättelse till kommunfullmäktiges
sammanträden. Respektive parti ansvarar för att ersättare informeras om att
ordinarie ledamot är förhindrad att delta i sammanträdet.
18 §
Om en ledamot utan föregående anmälan eller så sen anmälan att kallelse ej
är möjligt, uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för en
ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in
den ersättare som är tillgänglig och stå i tur att tjänstgöra.
Ordföranden bestämmer när en ledamot eller ersättare får inträda under ett
pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl får inträde
ske under ett pågående ärende, exempelvis avseende ett ärende som är
omfattande.
Ledamoten ska till kommunsekreteraren anmäla om denne avbryter sin
tjänstgöring.
19 §
Det som sagts om ledamot i 18 och 19 §§ gäller också för ersättare, som
kallats till tjänstgöring.
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Upprop
20 §
En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska
finnas tillgänglig under hela sammanträdet.
I början av varje sammanträde låter ordförande förrätta upprop enligt
uppropslistan. Detta ska framgå av kallelsen.
Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt
sammanträde och när ordföranden anser att det behövs.

Turordning för handläggning av ärendena
21 §
Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de tagits upp i kungörelsen. Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller
flera ärenden.
Ordförande bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas
som inte finns med i kungörelsen. Fullmäktige får besluta att avbryta
handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att återuppta det
senare under sammanträdet.
Överstiger handläggningen av en eller flera enkla frågor och interpellationer
en sammanlagd tid om 60 minuter får ordföranden ändra turordningen för de
återstående interpellationerna på dagordningen.

Yttranderätt vid sammanträdena
22 §
Fullmäktige får bestämma att andra än ledamöter ska ha rätt att delta i
överläggningarna men inte i besluten.
23 §
Ordföranden och vice ordföranden i en nämnd eller dess utskott, revisorerna
samt de anställda i kommunen är skyldiga att lämna upplysningar vid
fullmäktiges sammanträden, om fullmäktige begär det och om det inte finns
något hinder mot det på grund av sekretess enligt lag eller att den berörde på
grund av särskilda skäl ej kan personligen närvara.
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24 §
Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning
som det behövs kalla ordförandena och vice ordförandena i
nämnderna/utskotten och fullmäktigeberedningar, revisorerna samt anställda
hos kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena.
Detsamma gäller utomstående sakkunniga.
Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter
samråd med vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för
att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under
överläggningarna.
I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra sig.
25 §
Kommunchefen får lämna sakupplysningar under överläggningarna i alla
ärenden.
Fullmäktiges sekreterare och kommunjuristen får yttra sig om lagligheten av
det som förekommer vid sammanträdena.

Talarordning, replikrätt och ordningen vid sammanträdena
26 §
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den
ordning i vilken han eller hon anmält sig och blivit uppropad.
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till två
korta inlägg på högst två minuter vardera för en replik med anledning av
vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet
då begäran om att få göra inlägget framställs. Samma replikrätt gäller även
för frågeställare och svarare vid behandling av enkla frågor och
interpellationer.
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte, efter
tillsägelse av ordföranden rättar sig, får ordföranden ta ifrån talaren ordet. I
övrigt får ingen avbryta en talare under dennes anförande.
Ordföranden leder fullmäktiges sammanträden och ansvarar för ordningen
vid sammanträdena. Ordföranden får visa ut den som uppträder störande och
som inte efter tillsägelse rättar sig.
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Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden
upplösa sammanträdet.
Yrkanden
27 §
När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende
avslutad, går ordförande igenom de yrkanden som har framställts under
överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats rätt.
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte
något yrkande ändras eller återtas, om inte fullmäktige beslutar att medge
det enhälligt.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett
yrkande avfatta det skriftligt.

Deltagande i beslut
28 §
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut ska anmäla detta till
ordföranden, innan beslutet fattats.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet,
om fullmäktige fattat det med acklamation.

Omröstningar
29 §
När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöter som
har utsetts att justera protokollet.
Omröstningar genomförs så, att ledamöterna avger sina röster efter upprop.
Uppropet sker enligt uppropslistan.
Ordföranden avger alltid sin röst sist.
Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordförande detta med ett klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får ledamot
ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny
omröstning genomföras omedelbart.
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En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många
namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.
En valsedel är ogiltig:
1. om den upptar namnet på någon som inte är valbar,
2. om den upptar fler eller färre namn än det antal personer som ska väljas,
samt
3. om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.
Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.

Motioner
30 §
En motion ska vara skriftlig och innehålla namn på den ledamot eller de
ledamöter som står bakom motionen.
Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion. Det ska tydligt framgå
vilket specifikt ämne motionen avser.
En motion väcks genom att den ges in till kommunstyrelsens expedition
eller vid ett sammanträde med fullmäktige. Motion som lämnas in senast
fredag kl 12.00 veckan före kommunfullmäktiges sammanträde anmäls vid
detta sammanträde. Senare inlämnad motion anmäls vid nästkomman
fullmäktigesammanträde.
En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot
vid ett sammanträde.
Motioner skall besvaras utan onödigt dröjsmål och om möjligt inom
6 månader.
Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har
beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

De kommunala bolagens initiativrätt
31 §
Styrelsen i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ KL får väcka
ärenden i fullmäktige om sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att
fullmäktige får ta ställning till.
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Interpellationer
32 §
En interpellation ställs av en ledamot/tjänstgörande ersättare och riktas till
ordföranden i en nämnd/bolagsstyrelse eller ordföranden i en
fullmäktigeberedning eller till ordföranden i ett nämndutskott.
1.

En interpellation ska vara skriftlig och innehålla namn på den som är
interpellant. Den ska ges in till kommunstyrelsens expedition
senast fredag kl 12.00 veckan före kommunfullmäktiges sammanträde
vid vilken ledamoten avser att ställa den. Den ska samtidigt
vidarebefordras till den det berör och tillställas samtliga ledamöter och
ersättare före det sammanträde vid vilket de avses bli ställda.

2.

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om
ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.

3.

Interpellation bör besvaras senast under det sammanträdet som följer
närmast efter det då interpellationen ställdes.

4.

Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Svaret ska inlämnas till
kommunstyrelsens expedition senast fredagen, eller sista arbetsdagen,
veckan innan sammanträdet och distribueras digitalt till fullmäktige
före sammanträdet.

5.

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen
då svaret på interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren
tjänstgör vid sammanträdet eller inte.

6.

Ordföranden i en nämnd får överlåta besvarandet av en interpellation till
en styrelseledamot i ett av kommunens aktiebolag.

Enkla Frågor
33 §
En fråga ställs av en ledamot/tjänstgörande ersättare och riktas till
ordföranden i en nämnd/bolagsstyrelse eller ordföranden i en
fullmäktigeberedning eller till ordföranden i ett nämndutskott.
1.

En fråga ska vara skriftlig innehålla namn på den ledamot som är
frågeställare.
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2.

Den ska ges in till kommunstyrelsens expedition senast måndag kl.
12.00 den vecka kommunfullmäktiges sammanträde äger rum, för
vidarebefordran till den det berör och tillställas samtliga ledamöter
och ersättare före det sammanträde vid vilket de avses bli ställda.

3.

Vad som säjs i 32 § gäller i tillämpliga delar också på fråga.
Svar på fråga behöver dock inte vara skriftligt.

4.

En fråga som lämnats in sju dagar före sammanträdet bör besvaras på
sammanträdet. I annat fall bör den besvaras på nästkommande
sammanträde.

Beredning av ärenden
34 §
Om kommunfullmäktige inte beslutar annat, avgör kommunstyrelsen hur
ärenden som ska behandlas av fullmäktige ska beredas.
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt en anställd att besluta om
remiss av sådana ärenden.

Återredovisning från nämnderna
35 §
Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas
återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser
härom anges i respektive nämnds reglemente.

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning
36 §
Ordföranden bereder i samråd med vice ordförandena frågor och ärenden om
ansvarsfrihet och anmärkning.
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Valberedning
37 §
På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en
valberedning, bestående av en ledamot och en ersättare för varje parti samt
ytterligare en ledamot och en ersättare för det största partiet, för den löpande
mandatperioden.
Bland ledamöterna väljer fullmäktige en ordförande och en vice ordförande.
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige
ska behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedningen eller fyllnadsval som inte är ordförandeval.
Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående
beredning.
Valberedningen bestämmer själva sina arbetsformer.

Protokollsanteckning
38 §
En ledamot får göra ett särskilt uttalande i protokollet avseende ärenden som
har beslutats av kommunfullmäktige. En sådan prokollsanteckning ska
anmälas före sammanträdets slut och ledamoten ska därvid muntligen uppge
anteckningens innebörd i huvudsak.
Protokollsanteckningen ska inges skriftligt senast två dagar före justeringen
av protokollet.

Justering av protokoll
39 §
Sedan uppropet har förrättats väljer fullmäktige två ledamöter att
tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i
förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.
Om en eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de
delar av förhandlingarna som ordföranden har lett.
Ordförande bestämmer tid och plats för justering av protokollet från
sammanträdet.
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Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Ordföranden ska läsa upp beslutet ordagrant innan fullmäktige justerar
paragrafen. Den omedelbart justerade paragrafen upprättas skriftligt direkt
efter sammanträdets slut.
Justering ska göras med ordföranden och justeringsmän närvarande vid
samma tillfälle.
Uppstår delade meningar mellan justerarna om protokollets riktiga lydelse,
får de olika meningarna antecknas i protokollet, s.k. justeringsanmärkning.
Om ordförande anser att en anmärkning är av väsentlig betydelse kan denna
besluta att justeringen av paragrafen hänskjuts till fullmäktige.

Reservation
40 §
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas
till sekreteraren senast två arbetsdagar före den tidpunkt som har fastställts
för justering av protokollet. Vid omedelbar justering ska en skriftlig
reservation inges före sammanträdets slut.

Expediering m.m.
41 §
Utdrag ur protokollet ska tillställas de myndigheter och andra sökanden som
berörs av beslutet i protokollet.
Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid tillställas hela
protokollet.
Ordföranden eller annan på dennes uppdrag undertecknar fullmäktiges
skrivelser och andra handlingar som upprättats i fullmäktiges namn, om inte
fullmäktige beslutat annat.
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Övrig dokumentation
42 §
Kommunfullmäktiges sammanträden ska dokumenteras med hjälp av bildoch ljudupptagning. Denna ska sedan finnas tillgänglig på Tjörns kommuns
hemsida.
Protokollet ska publiceras på kommunens hemsida.
___________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-03-05
§72

Hemställan om att ändra Sverigedemokraternas
tjänstgöringsordning för ersättare i kommunstyrelsen
2020/45
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ändra
kommunfullmäktiges beslut KF 2018-12-13, § 224 avseende Sverigedemokraternas
tjänstgöringsordning för ersättare till följande
Sverigedemokraterna i kommunstyrelsen
1. Ersättare inom partiet.
Sverigedemokraterna i övriga nämnder
1. Ersättare inom partiet.
2. Lottning bland övriga närvarande ej tjänstgörande ersättare
Reservation
Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S) och Björn Möller (-) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Rosalie Sanyangs (S) m.fl. yrkande.
Sammanfattning
Martin Johansson (SD) har inkommit med en hemställan om att ändra
Sverigedemokraternas tjänstgöringsordning för ersättare i kommunstyrelsen.
Förslaget innebär att vid förhinder av ledamot för Sverigedemokraterna i
kommunstyrelsen kommer i första hand en Sverigedemokratisk ersättare kallas in.
Om sådan saknas kommer inte lottning längre tillämpas när ordföranden ska kalla in
en ersättare att tjänstgöra. Har fullmäktige inte bestämt någon inkallelseordning
kallas enligt rättspraxis den ersättare in som står först i protokollet från fullmäktiges
val. Har vederbörande förhinder kallas nästa ersättare in osv.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 41 den 20 februari 2020
Kommunfullmäktige, § 224 den 13 december 2018
Beslutsunderlag
Skrivelse daterad 2020-02-13
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansson (SD), Bo Bertelsen (M), Lars Carlsson (M) och Tanja Siladji
Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.
Rosalie Sanyang (S) och Gert Kjellberg (TP) yrkar att ärendet avslås.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-03-05
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Martin Johansson (SD) m.fl. förslag
väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Martin Johansson (SD) m.fl. förslag
Nej- röst för Rosalie Sanyangs (S) m.fl. förslag
Omröstningsresultat
6 Ja röster, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Magne Hallberg (KD), Bo
Bertelsen (M), Tanja Siladji Dahne (MP), Martin Johansson (SD).
5 Nej röster, Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Gert Kjellberg (TP), Magnus
Gullbrandsson (TP), Björn Möller (-).
Martin Johansson (SD) m.fl. förslag väljs.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-02-20

§41

Hemställan om att ändra Sverigedemokraternas
tjänstgöringsordning för ersättare i kommunstyrelsen
2020/45
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att ändra kommunfullmäktiges beslut KF 2018-12-13, §
224 avseende Sverigedemokraternas tjänstgöringsordning för ersättare till följande
Sverigedemokraterna i kommunstyrelsen
1. Ersättare inom partiet.
Sverigedemokraterna i övriga nämnder
1. Ersättare inom partiet.
2. Lottning bland övriga närvarande ej tjänstgörande ersättare
Reservation
Rosalie Sanyang (S) och Rikard Larsson (S) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning
Martin Johansson (SD) har inkommit med en hemställan om att ändra
Sverigedemokraternas tjänstgöringsordning för ersättare i kommunstyrelsen.
Förslaget innebär att vid förhinder av ledamot för Sverigedemokraterna i
kommunstyrelsen kommer i första hand en Sverigedemokratisk ersättare kallas in.
Om sådan saknas kommer inte lottning längre tillämpas när ordföranden ska kalla in
en ersättare att tjänstgöra. Har fullmäktige inte bestämt någon inkallelseordning
kallas enligt rättspraxis den ersättare in som står först i protokollet från fullmäktiges
val. Har vederbörande förhinder kallas nästa ersättare in osv.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 224 den 13 december 2018
Beslutsunderlag
Skrivelse daterad 2020-02-13
Förslag till beslut på sammanträdet
Magne Hallberg (KD) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag
till beslut.
Rosalie Sanyang (S) yrkar avslag på ärendet.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Magne Hallbergs (KD) förslag väljs.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-12-13

§224

Tjänstgöringsordning för ersättare i styrelsen och nämnderna
2018/516
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa tjänstgöringsordning för ersättare i
styrelser och nämnder enligt följande:
Samverkande grupp ”De ansvarstagande”:
1. Ersättare inom samma parti.
2. Ersättare inom samverkande grupp.
3. Lottning bland övriga närvarande ej tjänstgörande ersättare.
Tjänstgöringsordning inom samverkansgrupp ”De ansvarstagande”
(M)  (L)  (KD)  (C)  (MP)  (V)
(L)  (M)  (KD)  (C)  (MP)  (V)
(KD)  (L)  (M)  (C)  (MP)  (V)
(C)  (L)  (M)  (KD)  (MP)  (V)
(MP)  (L)  (M)  (KD)  (C)  (V)
(V)  (L)  (M)  (KD)  (C)  (MP)
Samverkande grupp ”Tjörns framtid”:
1. Ersättare inom samma parti.
2. Ersättare inom samverkande grupp.
3. Lottning bland övriga närvarande ej tjänstgörande ersättare.
Tjänstgöringsordning inom samverkansgrupp ”Tjörns framtid”
(S)  (TP)  (Björn på Tjörn)
(TP)  (Björn på Tjörn)  (S)
(Björn på Tjörn)  (S)  (TP)
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-12-13

Sverigedemokraterna:
1. Ersättare inom samma parti.
2. Lottning bland övriga närvarande ej tjänstgörande ersättare.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska fastställa tjänstgöringsordning för ersättare i styrelser och
nämnder.
Förslag till beslut på sammanträdet
Valberedningens ordförande Gunnemar Olsson (L) och vice ordförande Benny
Andersson (S) avger valberedningens förslag.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-12-13

§208

Val av Kommunstyrelse 2019-2022
2018/378
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Välja följande personer till kommunstyrelsen till och med
2022-12-31:
Ledamöter
Martin Johansen (L)
Lars Carlsson (M)
Magne Hallberg (KD)
Georg Strömbom (C)
Tanja Siladji Dahne (MP)
Benny Andersson (S)
Rosalie Sanyang (S)
Gert Kjellberg (TP)
Cyril Esbjörnsson (TP)
Björn Möller (-) fd (M)
Martin Johansson (SD)

Ersättare
Inga-Lill Hast (L)
Bo Bertelsen (M)
Rolf Persson (KD)
Erling Alsin (V)
Rikard Larsson (S)
Benny Halldin (S)
Magnus Gullbrandsson (TP)

2. Martin Johansen (L) väljs som ordförande.
3. Lars Carlsson (M) väljs som 1:e vice ordförande.
4. Martin Johansson (SD) väljs som 2:e vice ordförande.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska välja ny kommunstyrelse till och med 2022-12-31.
Valberedningen har enats om följande fördelning av platser:
De ansvarstagande: 5 platser.
Tjörns framtid: 5 platser.
Sverigedemokraterna: 1 plats.
Förslag till beslut på sammanträdet
Valberedningens ordförande Gunnemar Olsson (L) och vice ordförande Benny
Andersson (S) avger valberedningens förslag.
Rikard Simensen (SD) föreslår Martin Johansson (SD) som 2:e vice ordförande i
kommunstyrelsen.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-12-13

Valberedningen har föreslagit Benny Andersson (S) som 2:e vice ordförande i
kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen Benny Andersson (S) och Martin Johansson (SD) mot
varandra och Valberedningens förslag Benny Andersson (S) väljs.
Omröstning begärs.
Omröstningsresultat
Sluten omröstning genomförs av samtliga 41 ledamöter.
Martin Johansson (SD) får 20 röster.
Benny Andersson (S) får 17 röster.
4 blanka röster.
Martin Johansson (SD) väljs som 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-04-30
§122

Parkeringstaxa, Ishallen Rönnäng
2020/108
Beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta parkeringstaxa för parkering vid ishallen Rönnäng med taxa om 9 kr/timma
och 100 kr/dygn.
2. Rörelsehindrade befrias från avgiftsskyldighet.
3. Uppdra samhällsbyggnadsnämnden att teckna tilläggsavtal till gällande avtal
med upphandlad entreprenör avseende parkeringsövervakning på följande
villkor:
a. SMS-parkering där 75 % av intäkterna tillfaller kommunen efter att SMS
företagets kostnad är avdragen (4 %).
b. 100 % av kontrollavgiften och 25 % av intäkterna tillfaller entreprenören.
c. Beställaren betalar skyltkostnad och entreprenören sätter upp dessa utan
kostnad.
d. Övervakningen sker utan kostnad för beställaren och kontakt med SMS
leverantören samt ev överklagande av kontrollavgift hanteras av
entreprenören.
4. Detta är ett första steg mot en komplett parkeringspolicy för Tjörn.
5. Taxan börjar gälla år 2021.
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
Kommunens långtidsparkering vid ishallen i Rönnäng är idag avgiftsfri. Kommunen
har en laglig rätt att ta ut parkeringsavgift, se 2 § lag (1957:259) om rätt för
kommunen att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats m.m. I den
omfattning som behövs för att ordna trafiken får en kommun ta ut ersättning i form
av en avgift för rätten att parkera på offentliga platser som står under kommunens
förvaltning och som kommunen har upplåtit för parkering.
Föreslagen taxa för långtidsparkeringen är 9 kr/timma och 100 kr/dygn.
Rörelsehindrade föreslås undantas från avgiftsskyldigheten.
För att efterleva föreslagen parkeringsordning föreslås att ett tilläggsavtal till
gällande parkeringsavtal tecknas.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

107

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-04-30
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 86 den 16 april 2020
Samhällsbyggnadsnämnden § 72 2020-03-11
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-04-09
Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-03-03
Jäv
Georg Strömbom (C) anmäler jäv och lämnar sammanträdet under ärendets
behandling. Han ersätts av Niklas Emilsson (L).
Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 11:05 och återupptas kl 11:20.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.
Rolf Persson (KD) föreslår att ärendet ska återremitteras för att man ska utreda en
väsentligt lägre parkeringsavgift.
Gert Kjellberg (TP) tillstyrker Rolf Perssons yrkande.
Rosalie Sanyang (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att detta är
ett första steg mot en komplett parkeringspolicy samt att taxan ska börja gälla år
2021.
Beslutsgång 1
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller om det ska återremitteras i
enlighet med Rolf Perssons (KD) yrkande. Han finner att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.
Nej- röst för Rolf Perssons (KD) förslag
Omröstningsresultat 1
7 Ja röster, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Niklas Emilsson (L), Rosalie
Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Björn Möller (-), Martin Johansson (SD).
4 Nej röster Rolf Persson (KD), Tanja Siladji Dahne (MP), Gert Kjellberg (TP), Cyril
Esbjörnsson (TP).
Ärendet ska avgöras idag.
Beslutsgång 2
Ordförande ställer Lars Carlssons (M) förslag mot Rosalie Sanyangs (S) förslag och
Lars Carlssons (M) förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Lars Carlssons (M) förslag.
Nej- röst för Rosalie Sanyangs (S) förslag.
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Kommunstyrelsen

2020-04-30
Omröstningsresultat 2
5 Ja röster, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Niklas Emilsson (L), Tanja
Siladji Dahne (MP), Martin Johansson (SD).
6 Nej röster, Rolf Persson (KD), Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Gert
Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson (TP), Björn Möller (-).
Rosalie Sanyangs (S) förslag väljs.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-04-16

§86

Parkeringstaxa, Ishallen Rönnäng
2020/108
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta parkeringstaxa för parkering vid ishallen Rönnäng med taxa om 9 kr/timma
och 100 kr/dygn.
2. Rörelsehindrade befrias från avgiftsskyldighet.
3. Uppdra samhällsbyggnadsnämnden att teckna tilläggsavtal till gällande avtal
med upphandlad entreprenör avseende parkeringsövervakning på följande
villkor:
a. SMS-parkering där 75 % av intäkterna tillfaller kommunen efter att SMS
företagets kostnad är avdragen (4 %).
b. 100 % av kontrollavgiften och 25 % av intäkterna tillfaller entreprenören.
c. Beställaren betalar skyltkostnad och entreprenören sätter upp dessa utan
kostnad.
d. Övervakningen sker utan kostnad för beställaren och kontakt med SMS
leverantören samt ev överklagande av kontrollavgift hanteras av
entreprenören.
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
Kommunens långtidsparkering vid ishallen i Rönnäng är idag avgiftsfri. Kommunen
har en laglig rätt att ta ut parkeringsavgift, se 2 § lag (1957:259) om rätt för
kommunen att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats m.m. I den
omfattning som behövs för att ordna trafiken får en kommun ta ut ersättning i form
av en avgift för rätten att parkera på offentliga platser som står under kommunens
förvaltning och som kommunen har upplåtit för parkering.
Föreslagen taxa för långtidsparkeringen är 9 kr/timma och 100 kr/dygn.
Rörelsehindrade föreslås undantas från avgiftsskyldigheten.
För att efterleva föreslagen parkeringsordning föreslås att ett tilläggsavtal till
gällande parkeringsavtal tecknas.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-04-16

Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden § 72 2020-03-11
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-04-09
Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-03-03
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till
beslut.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-04-09

Dnr 2020/108-315

Kommunstyrelsen

Thelma Fredin
Kommunjurist
0304-60 10 21
thelma.fredin@tjorn.se

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande ang parkeringstaxa ishallen
Rönnäng
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta parkeringstaxa för parkering vid ishallen Rönnäng
med taxa om 9 kr/timma och 100 kr/dygn.
2. Rörelsehindrade befrias från avgiftsskyldighet.
3. Uppdra samhällsbyggnadsnämnden att teckna tilläggsavtal
till gällande avtal med upphandlad entreprenör avseende
parkeringsövervakning på följande villkor:
a. SMS-parkering där 75 % av intäkterna tillfaller
kommunen efter att SMS företagets kostnad är
avdragen (4 %).
b. 100 % av kontrollavgiften och 25 % av intäkterna
tillfaller entreprenören.
c. Beställaren betalar skyltkostnad och entreprenören
sätter upp dessa utan kostnad.
d. Övervakningen sker utan kostnad för beställaren
och kontakt med SMS leverantören samt ev
överklagande av kontrollavgift hanteras av
entreprenören

TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

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

Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Besöksadress
Kroksdalsvägen 1

Telefon
Fax
E-post

0304-60 10 00
0304-60 10 19
kommun@tjorn.se
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Dnr 2020/108-315

Föreslagen taxa för långtidsparkeringen är 9 kr/timma och 100 kr/dygn.
Rörelsehindrade föreslås undantas från avgiftsskyldigheten.
För att efterleva föreslagen parkeringsordning föreslås att ett tilläggsavtal
till gällande parkeringsavtal tecknas.
Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden § 72 2020-03-11
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Ärendet
Kommunen har en laglig rätt att ta ut parkeringsavgift, se 2 § lag
(1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av
offentlig plats, m.m.
I den omfattning som behövs för att ordna trafiken får en kommun ta ut
ersättning i form av en avgift för rätten att parkera på sådana offentliga
platser som står under kommunens förvaltning och som kommunen har
upplåtit för parkering.
Grunderna för beräkning av avgiften beslutas av kommunfullmäktige.
Därvid gäller följande. För att underlätta för näringsidkare och andra med
särskilda behov av att parkera i sitt arbete eller för dem som bor i ett visst
område att parkera inom området får avgifter tas ut efter särskilda
grunder av dem som beslutet gäller. Avgiften får i sådana fall fastställas
till ett engångsbelopp för en viss period. Rörelsehindrade får befrias från
avgiftsskyldighet.
Kommunens långtidsparkering vid ishallen i Rönnäng är idag avgiftsfri.
Avgiftsbeläggning av parkeringsplatser är ett vanligt medel för att styra
användningen av parkeringen. Parkeringsplatserna är belägna inom
kvartersmark.
Föreslagen taxa för långtidsparkeringen är 9 kr/timma och 100 kr/dygn.
Den föreslagna taxan har tagits fram i jämförelse med andra
kustkommuner. Parkeringsavgifternas storlek variera i kommunerna men
den föreslagna summan bedöms som rimlig. Förslaget innebär också att
rörelsehindrade befrias från avgiftskyldighet.
För att efterleva föreslagen parkeringsordning föreslås att ett tilläggsavtal
till det gällande parkeringsavtalet tecknas med nedanstående villkor:
•

Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

SMS-parkering där 75 % av intäkterna tillfaller kommunen efter att
SMS företagets kostnad är avdragen (4 %).
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•
•
•

Dnr 2020/108-315

100 % av kontrollavgiften och 25 % av intäkterna tillfaller
entreprenören.
Beställaren betalar skyltkostnad och entreprenören sätter upp dessa
utan kostnad.
Övervakningen sker utan kostnad för beställaren och kontakt med
SMS leverantören samt ev överklagande av kontrollavgift hanteras av
entreprenören

Barnperspektivet
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram
till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt
berör barn
Konsekvens
Beslutet kommer att innebära att årliga parkeringsintäkter kommer att
inflyta till kommunen. Ingen beräkning av intäktens storlek har gjorts.

Ann-Britt Svedberg
Kommunchef

Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Besöksadress
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Fax
E-post
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114

Org.nr
BG
Internet

212000-1306
641-9741
www.tjorn.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-03-11

§72

Parkeringstaxa, Ishallen Rönnäng
2020/29
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1. Anta den föreslagna parkeringstaxan enligt tjänsteutlåtande
2. Anta tilläggsavtal till gällande avtal avseende parkeringsövervakning
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
Kommunens långtidsparkering vid Ishallen i Rönnäng är idag avgiftsfri.
Avgiftsbeläggning av parkeringsplatser är ett vanligt medel för att styra
användningen av parkeringen.
För att efterleva föreslagen parkeringsordning föreslås att ett tilläggsavtal till det
gällande parkeringsavtalet tecknas enligt förslag från entreprenören.
Föreslagen taxa för långtidsparkeringen är 9 kr/timma och 100 kr/dygn. Den
föreslagna taxan har tagits fram i jämförelse med andra kustkommuner.
Parkeringsavgifternas storlek varierar i kommunerna men den föreslagna summan
bedöms som rimlig.
För att efterleva föreslagen parkeringsordning föreslås att ett tilläggsavtal till det
gällande parkeringsavtalet tecknas enligt förslag från entreprenören.
 SMS-parkering där 75 % av intäkterna tillfaller kommunen efter att SMS
företagets kostnad är avdragen (4 %).


100 % av kontrollavgiften och 25 % av intäkterna tillfaller entreprenören.



Beställaren betalar skyltkostnad och entreprenören sätter upp dessa utan
kostnad.



Övervakningen sker utan kostnad för beställaren och kontakt med SMS
leverantören samt eventuellt överklagande av kontrollavgift hanteras av
entreprenören.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-03-03
Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden

2020-03-11

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Berndtsson (S), Rikard Larsson (S), Jörgen Myrberg (KD) och Robert Johansson
(M) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
beslut.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-03-03

Dnr: SB 2020/29514

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Jan Torstensson
Enhetschef
0304 – 60 15 42
jan.torstensson@tjorn.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Parkeringstaxa, Ishallen Rönnäng
Förslag till beslut
Att samhällsbyggnadsnämnden beslutar:
1. Anta den föreslagna parkeringstaxan enligt
tjänsteutlåtande.
2. Anta tilläggsavtal till gällande avtal avseende
parkeringsövervakning.
Sammanfattning
Kommunens långtidsparkering vid Ishallen i Rönnäng är idag avgiftsfri.
Avgiftsbeläggning av parkeringsplatser är ett vanligt medel för att styra
.användningen av parkeringen.
För att efterleva föreslagen parkeringsordning föreslås att ett tilläggsavtal
till det gällande parkeringsavtalet tecknas enligt förslag från
entreprenören
Ärendet
Kommunens långtidsparkering vid Ishallen i Rönnäng är idag avgiftsfri.
Avgiftsbeläggning av parkeringsplatser är ett vanligt medel för att styra
.användningen av parkeringen. Parkeringsplatserna är belägna inom
kvartersmark.
Föreslagen taxa för långtidsparkeringen är 9 kr/timma och 100 kr/dygn.
Den föreslagna taxan har tagits fram i jämförelse med andra
kustkommuner. Parkeringsavgifternas storlek variera i kommunerna men
den föreslagna summan bedöms som rimlig.

TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

För att efterleva föreslagen parkeringsordning föreslås att ett tilläggsavtal
till det gällande parkeringsavtalet tecknas enligt förslag från
entreprenören.

Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn



SMS-parkering där 75% av intäkterna tillfaller kommunen efter
att SMS företagets kostnad är avdragen (4%).



100% av kontrollavgiften och 25% av intäkterna tillfaller
entreprenören.

Besöksadress
Kroksdalsvägen 1

Telefon
Fax
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0304-60 10 00
0304-60 10 19
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Dnr 2020/29-514



Beställaren betalar skyltkostnad och entreprenören sätter upp
dessa utan kostnad.



Övervakningen sker utan kostnad för beställaren och kontakt med
SMS leverantören samt ev överklagande av kontrollavgift
hanteras av entreprenören.

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

Marie Louise Bergqvist
Förvaltningschef

Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Besöksadress
Kroksdalsvägen 1
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Fax
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0304-60 10 19
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-03-05
§60

Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om ta fram en
politikerhandbok
2019/410
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om att införa en politikerhandbok:
Motionens innehåll
”Bakgrund: Den här handboken skall utgöra ett stöd för den som är förtroendevald i
Tjörns kommun. Tjörns kommuns verksamhet regleras av regeringsformen.
Ramarna som förenklat talar om vad kommunen får göra och hur det skall gå till
återfinnes i kommunallagen 2017:725. I denna Ramlag framgår det hur ska gå till
när beslut fattas och ärenden behandlas tex: hur en motion i fullmäktige skall
behandlas.
Vid fullmäktiges sammanträde den 14 november 2019 framkom det uppenbara
brister hos företrädare från bl.a. Liberalerna och Miljöpartiet vad vi behöver tänka
på när vi handlägger ärenden i fullmäktige. Även en sådan enkel sak som handlägga
motioner som väckts och anmälts till sammanträdet tycks vara svårt att förstå för
många. Inte minst påvisas kunskapsbristen genom det som framkommer vid ljudoch bild upptagningen från sammanträdet.
För att allmänheten skall få förtroende för fullmäktiges sätt att hantera tex: motioner
måste vi ha en samlad vägledning hur hanteringen skall ske så att alla ledamöter och
ordförande gör gemensamt på samma vis. Det svärtar ner Tjörns kommun anseende
om olika ledamöter har egna regler eller vilseleder församlingen och dess
ordförande. Vi måste nu alla ta krafttag mot kunskapsbristen och få tillgång till en
gemensam vägledning
Fullmäktige föreslås besluta: Att ge uppdrag till kommunstyrelsen om att tillse att
det tages fram en Politikerhandbok där syftet med handboken är att ge ledamöter
hjälp att fullgöra sina uppdrag samt uppmärksamma lagar och regler som styr
kommunens uppdrag”
Förvaltningens kommentar till motionen
Förvaltningen är i grunden positiv till införande av en handbok som ska utgöra stöd
till förtroendevalda, om en sådan efterfrågas. Det noteras att motionären hänvisar
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-03-05
till kommunfullmäktiges sammanträde den 14 november 2019 och handläggningen
av motioner vid sammanträdet. Enligt kommunallagen 5 kap 72 § ska fullmäktiges
arbetsordning reglera handläggningen av bland annat motioner.
En arbetsgrupp bestående av representanter från samtliga partier samt
kommunfullmäktiges presidium har under 2019 påbörjat en revidering av
arbetsordningen, vilket nu är i sitt slutskede. Klargöranden kring handläggningen
för motioner och dylikt bör i första hand inkluderas i det pågående arbetet, innan
man ser över behovet av att förtydliga ytterligare, via exempelvis en handbok.
Utöver det pågår även en rättslig prövning av Förvaltningsrätten i Göteborg, för att
avgöra om kommunfullmäktiges hantering av två motioner vid sammanträde
2019-11-14, var korrekt. Förvaltningen föreslår därmed att motionen anses vara
besvarad, med hänvisning till pågående revidering av kommunfullmäktiges
arbetsordning.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 29 den 20 februari 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 5 den 23 januari 2020
Kommunfullmäktige, § 325 den 12 december 2019
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-01-08
Motion den 19 november 2019.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.
Gert Kjellberg (TP), Rosalie Sanyang (S) och 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.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Lars Carlssons (M) förslag
Nej- röst för Gert Kjellbergs (TP) m.fl. förslag
Omröstningsresultat
5 Ja röster, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Magne Hallberg (KD), Bo
Bertelsen (M), Tanja Siladji Dahne (MP).
6 Nej röster, Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Gert Kjellberg (TP), Magnus
Gullbrandsson (TP), Björn Möller (-), Martin Johansson (SD).
Gert Kjellbergs m.fl. förslag väljs.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-02-20

§29

Bordlagt ärende: Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om ta
fram en politikerhandbok
2019/410
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad med hänvisning till pågående
revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om att införa en politikerhandbok:
Motionens innehåll
”Bakgrund: Den här handboken skall utgöra ett stöd för den som är förtroendevald i
Tjörns kommun. Tjörns kommuns verksamhet regleras av regeringsformen.
Ramarna som förenklat talar om vad kommunen får göra och hur det skall gå till
återfinnes i kommunallagen 2017:725. I denna Ramlag framgår det hur ska gå till
när beslut fattas och ärenden behandlas tex: hur en motion i fullmäktige skall
behandlas.
Vid fullmäktiges sammanträde den 14 november 2019 framkom det uppenbara
brister hos företrädare från bl.a. Liberalerna och Miljöpartiet vad vi behöver tänka
på när vi handlägger ärenden i fullmäktige. Även en sådan enkel sak som handlägga
motioner som väckts och anmälts till sammanträdet tycks vara svårt att förstå för
många. Inte minst påvisas kunskapsbristen genom det som framkommer vid ljudoch bild upptagningen från sammanträdet.
För att allmänheten skall få förtroende för fullmäktiges sätt att hantera tex: motioner
måste vi ha en samlad vägledning hur hanteringen skall ske så att alla ledamöter och
ordförande gör gemensamt på samma vis. Det svärtar ner Tjörns kommun anseende
om olika ledamöter har egna regler eller vilseleder församlingen och dess
ordförande. Vi måste nu alla ta krafttag mot kunskapsbristen och få tillgång till en
gemensam vägledning
Fullmäktige föreslås besluta: Att ge uppdrag till kommunstyrelsen om att tillse att
det tages fram en Politikerhandbok där syftet med handboken är att ge ledamöter
hjälp att fullgöra sina uppdrag samt uppmärksamma lagar och regler som styr
kommunens uppdrag”
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-02-20

Förvaltningens kommentar till motionen
Förvaltningen är i grunden positiv till införande av en handbok som ska utgöra stöd
till förtroendevalda, om en sådan efterfrågas. Det noteras att motionären hänvisar
till kommunfullmäktiges sammanträde den 14 november 2019 och handläggningen
av motioner vid sammanträdet. Enligt kommunallagen 5 kap 72 § ska fullmäktiges
arbetsordning reglera handläggningen av bland annat motioner.
En arbetsgrupp bestående av representanter från samtliga partier samt
kommunfullmäktiges presidium har under 2019 påbörjat en revidering av
arbetsordningen, vilket nu är i sitt slutskede. Klargöranden kring handläggningen
för motioner och dylikt bör i första hand inkluderas i det pågående arbetet, innan
man ser över behovet av att förtydliga ytterligare, via exempelvis en handbok.
Utöver det pågår även en rättslig prövning av Förvaltningsrätten i Göteborg, för att
avgöra om kommunfullmäktiges hantering av två motioner vid sammanträde
2019-11-14, var korrekt. Förvaltningen föreslår därmed att motionen anses vara
besvarad, med hänvisning till pågående revidering av kommunfullmäktiges
arbetsordning.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 5 den 23 januari 2020
Kommunfullmäktige, § 325 den 12 december 2019
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-01-08
Motion den 19 november 2019.
Förslag till beslut på sammanträdet
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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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-01-08

Dnr 2019/410-003

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen

TU - Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om att
ta fram en politikerhandbok
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad med hänvisning till
pågående revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning.
Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om att införa en
politikerhandbok:
Motionens innehåll
”Bakgrund: Den här handboken skall utgöra ett stöd för den som är
förtroendevald i Tjörns kommun. Tjörns kommuns verksamhet regleras
av regeringsformen. Ramarna som förenklat talar om vad kommunen får
göra och hur det skall gå till återfinnes i kommunallagen 2017:725. I
denna Ramlag framgår det hur ska gå till när beslut fattas och ärenden
behandlas tex: hur en motion i fullmäktige skall behandlas.
Vid fullmäktiges sammanträde den 14 november 2019 framkom det
uppenbara brister hos företrädare från bl.a. Liberalerna och Miljöpartiet
vad vi behöver tänka på när vi handlägger ärenden i fullmäktige. Även en
sådan enkel sak som handlägga motioner som väckts och anmälts till
sammanträdet tycks vara svårt att förstå för många. Inte minst påvisas
kunskapsbristen genom det som framkommer vid ljud- och bild
upptagningen från sammanträdet.

TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

För att allmänheten skall få förtroende för fullmäktiges sätt att hantera
tex: motioner måste vi ha en samlad vägledning hur hanteringen skall ske
så att alla ledamöter och ordförande gör gemensamt på samma vis. Det
svärtar ner Tjörns kommun anseende om olika ledamöter har egna regler
eller vilseleder församlingen och dess ordförande. Vi måste nu alla ta
krafttag mot kunskapsbristen och få tillgång till en gemensam vägledning
Fullmäktige föreslås besluta: Att ge uppdrag till kommunstyrelsen om att
tillse att det tages fram en Politikerhandbok där syftet med handboken är
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Dnr 2019/410-003

att ge ledamöter hjälp att fullgöra sina uppdrag samt uppmärksamma
lagar och regler som styr kommunens uppdrag”
Förvaltningens kommentar till motionen
Förvaltningen är i grunden positiv till införande av en handbok som ska
utgöra stöd till förtroendevalda, om en sådan efterfrågas. Det noteras att
motionären hänvisar till kommunfullmäktiges sammanträde den 14
november 2019 och handläggningen av motioner vid sammanträdet.
Enligt kommunallagen 5 kap 72 § ska fullmäktiges arbetsordning reglera
handläggningen av bland annat motioner.
En arbetsgrupp bestående av representanter från samtliga partier samt
kommunfullmäktiges presidium har under 2019 påbörjat en revidering av
arbetsordningen, vilket nu är i sitt slutskede. Klargöranden kring
handläggningen för motioner och dylikt bör i första hand inkluderas i det
pågående arbetet, innan man ser över behovet av att förtydliga
ytterligare, via exempelvis en handbok. Utöver det pågår även en rättslig
prövning av Förvaltningsrätten i Göteborg, för att avgöra om
kommunfullmäktiges hantering av två motioner vid sammanträde
2019-11-14, var korrekt. Förvaltningen föreslår därmed att motionen
anses vara besvarad, med hänvisning till pågående revidering av
kommunfullmäktiges arbetsordning.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 325 den 12 december 2019.
Bilagor
Motion den 19 november 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

Postadress
Tjörns kommun
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Besöksadress
Kroksdalsvägen 1

Telefon
Fax
E-post

0304-60 10 00
0304-60 10 19
kommun@tjorn.se

124

Org.nr
BG
Internet

212000-1306
641-9741
www.tjorn.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-01-23

§5

Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om ta fram en
politikerhandbok
2019/410
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om att införa en politikerhandbok:
Motionens innehåll
”Bakgrund: Den här handboken skall utgöra ett stöd för den som är förtroendevald i
Tjörns kommun. Tjörns kommuns verksamhet regleras av regeringsformen.
Ramarna som förenklat talar om vad kommunen får göra och hur det skall gå till
återfinnes i kommunallagen 2017:725. I denna Ramlag framgår det hur ska gå till
när beslut fattas och ärenden behandlas tex: hur en motion i fullmäktige skall
behandlas.
Vid fullmäktiges sammanträde den 14 november 2019 framkom det uppenbara
brister hos företrädare från bl.a. Liberalerna och Miljöpartiet vad vi behöver tänka
på när vi handlägger ärenden i fullmäktige. Även en sådan enkel sak som handlägga
motioner som väckts och anmälts till sammanträdet tycks vara svårt att förstå för
många. Inte minst påvisas kunskapsbristen genom det som framkommer vid ljudoch bild upptagningen från sammanträdet.
För att allmänheten skall få förtroende för fullmäktiges sätt att hantera tex: motioner
måste vi ha en samlad vägledning hur hanteringen skall ske så att alla ledamöter och
ordförande gör gemensamt på samma vis. Det svärtar ner Tjörns kommun anseende
om olika ledamöter har egna regler eller vilseleder församlingen och dess
ordförande. Vi måste nu alla ta krafttag mot kunskapsbristen och få tillgång till en
gemensam vägledning
Fullmäktige föreslås besluta: Att ge uppdrag till kommunstyrelsen om att tillse att
det tages fram en Politikerhandbok där syftet med handboken är att ge ledamöter
hjälp att fullgöra sina uppdrag samt uppmärksamma lagar och regler som styr
kommunens uppdrag”
Förvaltningens kommentar till motionen
Förvaltningen är i grunden positiv till införande av en handbok som ska utgöra stöd
till förtroendevalda, om en sådan efterfrågas. Det noteras att motionären hänvisar
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-01-23

till kommunfullmäktiges sammanträde den 14 november 2019 och handläggningen
av motioner vid sammanträdet. Enligt kommunallagen 5 kap 72 § ska fullmäktiges
arbetsordning reglera handläggningen av bland annat motioner.
En arbetsgrupp bestående av representanter från samtliga partier samt
kommunfullmäktiges presidium har under 2019 påbörjat en revidering av
arbetsordningen, vilket nu är i sitt slutskede. Klargöranden kring handläggningen
för motioner och dylikt bör i första hand inkluderas i det pågående arbetet, innan
man ser över behovet av att förtydliga ytterligare, via exempelvis en handbok.
Utöver det pågår även en rättslig prövning av Förvaltningsrätten i Göteborg, för att
avgöra om kommunfullmäktiges hantering av två motioner vid sammanträde
2019-11-14, var korrekt. Förvaltningen föreslår därmed att motionen anses vara
besvarad, med hänvisning till pågående revidering av kommunfullmäktiges
arbetsordning.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 325 den 12 december 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-01-08
Motion den 19 november 2019.
Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bordlägga ärendet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-12-12

§325

Anmälan av motion från Gert Kjellberg (TP) om att ta fram en
politikerhandbok
2019/410
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.
Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om att införa en politikerhandbok.
Motionens innehåll
”Införande av Politikerhandbok där syftet med handboken är att ge ledamöter hjälp
att fullgöra sina uppdrag samt uppmärksamma lagar och regler som styr
kommunens uppdrag
Bakgrund:
Den här handboken skall utgöra ett stöd för den som är förtroendevald i Tjörns
kommun. Tjörns kommuns verksamhet regleras av regeringsformen. Ramarna som
förenklat talar om vad kommunen får göra och hur det skall gå till återfinnes i
kommunallagen 2017:725. I denna Ramlag framgår det hur ska gå till när beslut
fattas och ärenden behandlas tex: hur en motion i fullmäktige skall behandlas.
Vid fullmäktiges sammanträde den 14 november 2019 framkom det uppenbara
brister hos företrädare från bl.a. Liberalerna och Miljöpartiet vad vi behöver tänka
på när vi handlägger ärenden i fullmäktige. Även en sådan enkel sak som handlägga
motioner som väckts och anmälts till sammanträdet tycks vara svårt att förstå för
många. Inte minst påvisas kunskapsbristen genom det som framkommer vid ljudoch bild upptagningen från sammanträdet.
För att allmänheten skall få förtroende för fullmäktiges sätt att hantera tex: motioner
måste vi ha en samlad vägledning hur hanteringen skall ske så att alla ledamöter och
ordförande gör gemensamt på samma vis. Det svärtar ner Tjörns kommun anseende
om olika ledamöter har egna regler eller vilseleder församlingen och dess
ordförande. Vi måste nu alla ta krafttag mot kunskapsbristen och få tillgång till en
gemensam vägledning
Fullmäktige föreslås besluta:
Att ge uppdrag till kommunstyrelsen om att tillse att det tages fram en
Politikerhandbok där syftet med handboken är att ge ledamöter hjälp att fullgöra
sina uppdrag samt uppmärksamma lagar och regler som styr kommunens uppdrag”
Justerandes sign
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2019-12-12

Beslutsunderlag
Motion den 19 november 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

128

Skärhamn 2019-11-19
Till:
Kommunfullmäktige, Skärhamn

MOTION:
Införande av Politikerhandbok där syftet med handboken är att ge
ledamöter hjälp att fullgöra sina uppdrag samt uppmärksamma lagar
och regler som styr kommunens uppdrag
Bakgrund:
Den här handboken skall utgöra ett stöd för den som är förtroendevald i Tjörns kommun.
Tjörns kommuns verksamhet regleras av regeringsformen. Ramarna som förenklat talar om vad
kommunen får göra och hur det skall gå till återfinnes i kommunallagen 2017:725.
I denna Ramlag framgår det hur ska gå till när beslut fattas och ärenden behandlas tex: hur en
motion i fullmäktige skall behandlas.
Vid fullmäktiges sammanträde den 14 november 2019 framkom det uppenbara brister hos
företrädare från bl.a. Liberalerna och Miljöpartiet vad vi behöver tänka på när vi handlägger
ärenden i fullmäktige. Även en sådan enkel sak som handlägga motioner som väckts och anmälts
till sammanträdet tycks vara svårt att förstå för många. Inte minst påvisas kunskapsbristen
genom det som framkommer vid ljud- och bild upptagningen från sammanträdet.
För att allmänheten skall få förtroende för fullmäktiges sätt att hantera tex: motioner måste vi ha
en samlad vägledning hur hanteringen skall ske så att alla ledamöter och ordförande gör
gemensamt på samma vis. Det svärtar ner Tjörns kommun anseende om olika ledamöter
har egna regler eller vilseleder församlingen och dess ordförande.
Vi måste nu alla ta krafttag mot kunskapsbristen och få tillgång till en gemensam vägledning
Fullmäktige föreslås besluta:
Att ge uppdrag till kommunstyrelsen om att tillse att det tages fram en Politikerhandbok där
syftet med handboken är att ge ledamöter hjälp att fullgöra sina uppdrag samt
uppmärksamma lagar och regler som styr kommunens uppdrag

Gert Kjellberg
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-03-05
§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 energioch 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.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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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.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-02-20

§30

Svar på motion från Thord Jansson (SD) angående solceller på
offentliga byggnader
2019/173
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
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 energioch 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.
Bolaget yttrar sig vidare att ”Tjörns Bostads AB har installerat solceller/solfångare i
nybyggnationer av bostäder och verksamhetslokaler sedan 2017. I kommande
Justerandes sign
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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
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
Magne Hallberg (KD) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag
till beslut.
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Dnr 2019/173-225

Kommunstyrelsen

Magnus Lindell
Lokalstrateg
magnus.lindell@tjorn.se

Kommunstyrelsen

Svar på motion från Thord Jansson (SD) angående
solceller på offentliga byggnader
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.
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.

TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

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.”
Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Besöksadress
Kroksdalsvägen 1

Telefon
Fax
E-post

0304-60 10 00
0304-60 10 19
kommun@tjorn.se
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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.
Tidigare beslut
Styrelse för Tjörns Bostads AB, § 63 den 16 december 2019
Kommunfullmäktige, § 141 den 17 april 2019
Bilagor
Motionen
Barnperspektivet
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram
till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt
berör barn.

Ann-Britt Svedberg
Kommunchef

Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Besöksadress
Kroksdalsvägen 1

Telefon
Fax
E-post

0304-60 10 00
0304-60 10 19
kommun@tjorn.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tjörns Bostads AB

2019-12-16

§ 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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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-17

§141

Anmälan av motion från Thord Jansson (SD) angående solceller på
offentliga byggnader
2019/173
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.
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 energioch 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.”
Beslutsunderlag
Motion den 10 april 2019.
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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

138

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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2020-03-05
§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
Justerandes sign
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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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Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-02-20

§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
Justerandes sign
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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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Kommunstyrelsen

Jimmy Lundström
Mark- och exploateringschef
0304-60 10 47
jimmy.lundstrom@tjorn.se

Kommunstyrelsen

Svar på motion om solpark
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.
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.

TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

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

Ann-Britt Svedberg
Kommunchef
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Kommunfullmäktige

2019-11-14

§282

Anmälan av motion från Rikard Larsson (S) om solpark
2019/392
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.
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.”
Beslutsunderlag
Motion den 1 november 2019.
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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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§63

Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om pausbrygga Södra
Hamnen Skärhamn
2019/287
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
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om framtida användning av
kommunalbrygga i Södra Hamnen, Skärhamn.
Motionens innehåll
”Bakgrund:
Det har framkommit att Tjörns kommuns långa träbrygga utanför Port Sud, Pater
Noster etc. nyttjas av enskilda som saknar rätt använda bryggan. Inga avtal
existerar, inte erlägger båtägarna någon avgift. Att enskilda personer nyttjar
kommunens brygga som egen stadigvarande båtplats utan erlägga ersättning är
olaga gynnande av enskild.
Bryggan behövs för ett levande samhälle och för att stimulera näringslivet och
kulturen i området. Flera duktiga krögare erbjuder god mat och dryck till besökare.
Bryggan ligger strategiskt väl för att stimulera näringslivet och samhället. Det
föreligger ett allmänintresse att båtar kan lägga till för kortare besök i området. Det
föreligger inget allmänintresse att några enskilda utan rättigheter från markägaren
nyttjar bryggan år efter år som egen båtplats. Vissa båtägare har t.o.m. monterat s.k.
y-bommar som hindrar tilläggning för allmänheten. Några tillstånd för Y-bommar
etc. från markägaren existerar inte och kommunen måste ta nu krafttag mot fusket
vid bryggan. Bryggans tillgänglighet behövs också vid evenemang i området.
Därför föreslår Tjörnpartiet att bryggan skall nyttjas till s.k. pausbrygga där
anlöpande besökande båtar kan lägga till för kortade tidsperiod om några timmar för
att besöka museet, affärer, restauranger.
Fullmäktige föreslås besluta:
1.
Att ge uppdrag till berörd förvaltning att tillse att den berörda bryggan
nyttjas för korta liggetider om max 4 timmar
2.

Justerandes sign
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Förvaltningens kommentar
Situationen vid kajen mellan Sjöräddningssällskapet i norr och Akvarellmuseet i
söder, där vissa båtägare lagt sina båtar i flera år utan att betala, har delvis berott på
avsaknad av taxa för denna typ av arrenden. I beslut 2020-01-23 § 13 fastställde
kommunfullmäktige den taxa som ska gälla för upplåtelse av plats längs kajen.
Därmed har förvaltningen fått mandat att teckna avtal och debitera taxa med de som
redan nyttjar området ifråga.
Om det är avsikten att bryggan ska hållas fri för säsongen 2020 kan inte dessa
arrendeavtal tecknas med privata arrendatorer. Om avtal tecknas för 2020 kan
pausbrygga inrättas tidigast 2021 om ettåriga arrendeavtal tecknas.
Då kommunfullmäktige antagit taxan för 2020 specifikt för att tillåta utarrendering
av kajen tills förutsättningarna för att eventuellt försälja området till Tjörns Hamnar
AB är utredda, måste det anses vara felaktigt av förvaltningen att avvakta
motionens behandling och därmed förlora möjligheten att teckna arrendeavtal för
2020.
Av kajens 115 m som inte redan disponeras av Sjöräddningssällskapet kan det vara
sannolikt att 80 meter kan arrenderas ut. Det skulle med en bredd av 3 meter ge en
årlig intäkt på 91 391 kr för 2019. Om kommunen väljer att hålla hela kajen öppen
för tillfälliga besökande avstår vi samtidigt till den intäkten.
Även om en del av kajen arrenderas kan den resterande delen nyttjas till pausbrygga
om vi avstår möjligheten att hyra ut platser som en gästhamn.
Den ekonomiska vinsten för kommunen i allmänhet och näringsidkare samt
Akvarellmuseet i synnerhet att ha en pausbrygga på platsen är omöjlig att fastställa,
men är sannolikt inte obetydlig.
Sammanfattningsvis är förslaget fullt genomförbart dock med en viss ekonomisk
alternativkostnad för kommunförvaltningen.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 32 den 20 februari 2020
Kommunfullmäktige, § 226 den 19 september 2019
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-01-31
Motion den 23 augusti 2019
Förslag till beslut på sammanträdet
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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Kommunstyrelsens arbetsutskott
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§32

Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om pausbrygga Södra
Hamnen Skärhamn
2019/287
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
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om framtida användning av
kommunalbrygga i Södra Hamnen, Skärhamn.
Motionens innehåll
”Bakgrund:
Det har framkommit att Tjörns kommuns långa träbrygga utanför Port Sud, Pater
Noster etc. nyttjas av enskilda som saknar rätt använda bryggan. Inga avtal
existerar, inte erlägger båtägarna någon avgift. Att enskilda personer nyttjar
kommunens brygga som egen stadigvarande båtplats utan erlägga ersättning är
olaga gynnande av enskild.
Bryggan behövs för ett levande samhälle och för att stimulera näringslivet och
kulturen i området. Flera duktiga krögare erbjuder god mat och dryck till besökare.
Bryggan ligger strategiskt väl för att stimulera näringslivet och samhället. Det
föreligger ett allmänintresse att båtar kan lägga till för kortare besök i området. Det
föreligger inget allmänintresse att några enskilda utan rättigheter från markägaren
nyttjar bryggan år efter år som egen båtplats. Vissa båtägare har t.o.m. monterat s.k.
y-bommar som hindrar tilläggning för allmänheten. Några tillstånd för Y-bommar
etc. från markägaren existerar inte och kommunen måste ta nu krafttag mot fusket
vid bryggan. Bryggans tillgänglighet behövs också vid evenemang i området.
Därför föreslår Tjörnpartiet att bryggan skall nyttjas till s.k. pausbrygga där
anlöpande besökande båtar kan lägga till för kortade tidsperiod om några timmar för
att besöka museet, affärer, restauranger.
Fullmäktige föreslås besluta:
1.
Att ge uppdrag till berörd förvaltning att tillse att den berörda bryggan
nyttjas för korta liggetider om max 4 timmar
2.
Justerandes sign

Sjöräddningens verksamhet berörs inte av beslutet”
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Förvaltningens kommentar
Situationen vid kajen mellan Sjöräddningssällskapet i norr och Akvarellmuseet i
söder, där vissa båtägare lagt sina båtar i flera år utan att betala, har delvis berott på
avsaknad av taxa för denna typ av arrenden. I beslut 2020-01-23 § 13 fastställde
kommunfullmäktige den taxa som ska gälla för upplåtelse av plats längs kajen.
Därmed har förvaltningen fått mandat att teckna avtal och debitera taxa med de som
redan nyttjar området ifråga.
Om det är avsikten att bryggan ska hållas fri för säsongen 2020 kan inte dessa
arrendeavtal tecknas med privata arrendatorer. Om avtal tecknas för 2020 kan
pausbrygga inrättas tidigast 2021 om ettåriga arrendeavtal tecknas.
Då kommunfullmäktige antagit taxan för 2020 specifikt för att tillåta utarrendering
av kajen tills förutsättningarna för att eventuellt försälja området till Tjörns Hamnar
AB är utredda, måste det anses vara felaktigt av förvaltningen att avvakta
motionens behandling och därmed förlora möjligheten att teckna arrendeavtal för
2020.
Av kajens 115 m som inte redan disponeras av Sjöräddningssällskapet kan det vara
sannolikt att 80 meter kan arrenderas ut. Det skulle med en bredd av 3 meter ge en
årlig intäkt på 91 391 kr för 2019. Om kommunen väljer att hålla hela kajen öppen
för tillfälliga besökande avstår vi samtidigt till den intäkten.
Även om en del av kajen arrenderas kan den resterande delen nyttjas till pausbrygga
om vi avstår möjligheten att hyra ut platser som en gästhamn.
Den ekonomiska vinsten för kommunen i allmänhet och näringsidkare samt
Akvarellmuseet i synnerhet att ha en pausbrygga på platsen är omöjlig att fastställa,
men är sannolikt inte obetydlig.
Sammanfattningsvis är förslaget fullt genomförbart dock med en viss ekonomisk
alternativkostnad för kommunförvaltningen.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 226 den 19 september 2019
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-01-31
Motion den 23 augusti 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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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-01-31

Dnr 2019/287-556

Kommunstyrelsen

Jimmy Lundström
Mark- och exploateringschef
0304-60 10 47
jimmy.lundstrom@tjorn.se

Kommunstyrelsen

Motion om pausbrygga i Södra hamnen, Skärhamn
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.
Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om framtida användning av
kommunalbrygga i Södra Hamnen, Skärhamn.
Motionens innehåll
”Bakgrund:
Det har framkommit att Tjörns kommuns långa träbrygga utanför Port
Sud, Pater Noster etc. nyttjas av enskilda som saknar rätt använda
bryggan. Inga avtal existerar, inte erlägger båtägarna någon avgift. Att
enskilda personer nyttjar kommunens brygga som egen stadigvarande
båtplats utan erlägga ersättning är olaga gynnande av enskild.
Bryggan behövs för ett levande samhälle och för att stimulera
näringslivet och kulturen i området. Flera duktiga krögare erbjuder god
mat och dryck till besökare. Bryggan ligger strategiskt väl för att
stimulera näringslivet och samhället. Det föreligger ett allmänintresse att
båtar kan lägga till för kortare besök i området. Det föreligger inget
allmänintresse att några enskilda utan rättigheter från markägaren nyttjar
bryggan år efter år som egen båtplats. Vissa båtägare har t.o.m. monterat
s.k. y-bommar som hindrar tilläggning för allmänheten. Några tillstånd
för Y-bommar etc. från markägaren existerar inte och kommunen måste
ta nu krafttag mot fusket vid bryggan. Bryggans tillgänglighet behövs
också vid evenemang i området.

TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

Därför föreslår Tjörnpartiet att bryggan skall nyttjas till s.k. pausbrygga
där anlöpande besökande båtar kan lägga till för kortade tidsperiod om
några timmar för att besöka museet, affärer, restauranger.
Fullmäktige föreslås besluta:
1.
Att ge uppdrag till berörd förvaltning att tillse att den
berörda bryggan nyttjas för korta liggetider om max 4 timmar
Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn
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Sjöräddningens verksamhet berörs inte av beslutet”

Förvaltningens kommentar
Situationen vid kajen mellan Sjöräddningssällskapet i norr och
Akvarellmuseet i söder, där vissa båtägare lagt sina båtar i flera år utan
att betala, har delvis berott på avsaknad av taxa för denna typ av
arrenden. I beslut 2020-01-23 § 13 fastställde kommunfullmäktige den
taxa som ska gälla för upplåtelse av plats längs kajen. Därmed har
förvaltningen fått mandat att teckna avtal och debitera taxa med de som
redan nyttjar området ifråga.
Om det är avsikten att bryggan ska hållas fri för säsongen 2020 kan inte
dessa arrendeavtal tecknas med privata arrendatorer. Om avtal tecknas
för 2020 kan pausbrygga inrättas tidigast 2021 om ettåriga arrendeavtal
tecknas.
Då kommunfullmäktige antagit taxan för 2020 specifikt för att tillåta
utarrendering av kajen tills förutsättningarna för att eventuellt försälja
området till Tjörns Hamnar AB är utredda, måste det anses vara felaktigt
av förvaltningen att avvakta motionens behandling och därmed förlora
möjligheten att teckna arrendeavtal för 2020.
Av kajens 115 m som inte redan disponeras av Sjöräddningssällskapet
kan det vara sannolikt att 80 meter kan arrenderas ut. Det skulle med en
bredd av 3 meter ge en årlig intäkt på 91 391 kr för 2019. Om kommunen
väljer att hålla hela kajen öppen för tillfälliga besökande avstår vi
samtidigt till den intäkten.
Även om en del av kajen arrenderas kan den resterande delen nyttjas till
pausbrygga om vi avstår möjligheten att hyra ut platser som en gästhamn.
Den ekonomiska vinsten för kommunen i allmänhet och näringsidkare
samt Akvarellmuseet i synnerhet att ha en pausbrygga på platsen är
omöjlig att fastställa, men är sannolikt inte obetydlig.
Sammanfattningsvis är förslaget fullt genomförbart dock med en viss
ekonomisk alternativkostnad för kommunförvaltningen.
Bilagor
Motion den 23 augusti 2019

Barnperspektivet
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram
till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt
berör barn.
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2019-09-19

§226

Anmälan av motion från Gert Kjellberg (TP) om framtida
användning av kommunalbrygga i Södra Hamnen, Skärhamn
2019/287
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.
Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om framtida användning av
kommunalbrygga i Södra Hamnen, Skärhamn.
Motionens innehåll
”Bakgrund:
Det har framkommit att Tjörns kommuns långa träbrygga utanför Port Sud, Pater
Noster etc. nyttjas av enskilda som saknar rätt använda bryggan. Inga avtal
existerar, inte erlägger båtägarna någon avgift. Att enskilda personer nyttjar
kommunens brygga som egen stadigvarande båtplats utan erlägga ersättning är
olaga gynnande av enskild.
Bryggan behövs för ett levande samhälle och för att stimulera näringslivet och
kulturen i området. Flera duktiga krögare erbjuder god mat och dryck till besökare.
Bryggan ligger strategiskt väl för att stimulera näringslivet och samhället. Det
föreligger ett allmänintresse att båtar kan lägga till för kortare besök i området. Det
föreligger inget allmänintresse att några enskilda utan rättigheter från markägaren
nyttjar bryggan år efter år som egen båtplats. Vissa båtägare har t.o.m. monterat s.k.
y-bommar som hindrar tilläggning för allmänheten. Några tillstånd för Y-bommar
etc. från markägaren existerar inte och kommunen måste ta nu krafttag mot fusket
vid bryggan. Bryggans tillgänglighet behövs också vid evenemang i området.
Därför föreslår Tjörnpartiet att bryggan skall nyttjas till s.k. pausbrygga där
anlöpande besökande båtar kan lägga till för kortade tidsperiod om några timmar för
att besöka museet, affärer, restauranger.
Fullmäktige föreslås besluta:
1. Att ge uppdrag till berörd förvaltning att tillse att den berörda bryggan nyttjas
för korta liggetider om max 4 timmar
2. Sjöräddningens verksamhet berörs inte av beslutet”
Beslutsunderlag
Motion den 23 augusti 2019.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Skärhamn 2019-08-23
Till:
Kommunfullmäktige, Skärhamn
MOTION:

Framtida användning av kommunalbrygga, Södra Hamnen, Skärhamn
Pausbrygga för besökare till området, museet, restauranger etc.
Bakgrund:
Det har framkommit att Tjörns kommuns långa träbrygga utanför Port Sud, Pater Noster etc.
nyttjas av enskilda som saknar rätt använda bryggan. Inga avtal existerar, inte erlägger
båtägarna någon avgift. Att enskilda personer nyttjar kommunens brygga som egen
stadigvarande båtplats utan erlägga ersättning är olaga gynnande av enskild.
Bryggan behövs för ett levande samhälle och för att stimulera näringslivet och kulturen i
området. Flera duktiga krögare erbjuder god mat och dryck till besökare. Bryggan ligger
strategiskt väl för att stimulera näringslivet och samhället. Det föreligger ett allmänintresse att
båtar kan lägga till för kortare besök i området. Det föreligger inget allmänintresse att några
enskilda utan rättigheter från markägaren nyttjar bryggan år efter år som egen båtplats. Vissa
båtägare har t.o.m. monterat s.k. y-bommar som hindrar tilläggning för allmänheten. Några
tillstånd för Y-bommar etc. från markägaren existerar inte och kommunen måste ta nu krafttag
mot fusket vid bryggan. Bryggans tillgänglighet behövs också vid evenemang i området.
Därför föreslår Tjörnpartiet att bryggan skall nyttjas till s.k. pausbrygga där anlöpande
besökande båtar kan lägga till för kortade tidsperiod om några timmar för att besöka museet,
affärer, restauranger.
Fullmäktige föreslås besluta:

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

Cyril Esbjörnsson

Andreas Hansson
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Kommunstyrelsen

2020-03-05
§64

Svar på motion från Rosalie Sanyang (S) om nybyggnation av ett
äldreboende på nordöstra delen av Tjörn
2019/79
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att en plan för olika
boendeformer för äldre tas fram som beskriver hur kommunen skall möta de äldre
medborgarnas behov av olika boendeformer. I övrigt anses motionen besvarad.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Rosalie Sanyang (S) har lämnat in en motion om nybyggnation av ett äldreboende
på nordöstra delen av Tjörn:
Motionens innehåll
”Särskilt boende är en samhällsservice som kommunens socialtjänst ansvarar för.
Med särskilda boendeformer för äldre avses boende enligt 5 kap. 5 §
socialtjänstlagen. Ordinärt boende är bostäder i ordinarie bostadsbestånd som ligger
inom ramen för lagen om kommunens ansvar för bostadsförsörjning. Bostäderna
upplåts med hyresrätt, bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt, trygghetsboenden,
seniorboenden räknas också hit. Detta innebär att socialförvaltningen ansvarar för
att inrätta ”särskilda boende” äldreboende för målgruppen. Det regleras dock inte i
lagen var i kommunen bostäder för äldre ska placeras.
Enligt Tjörns kommuns befolkningsprognos 2016-2022 är antalet äldre personer
som ökar enligt totalt 626, varav 327 personer 65-79 år och 299 personer 80-100 år.
Ökningen är ungefär lika stor i den norra och den södra delen av kommunen.
Behovet av platser i särskilt boende kommer att behöva utökas för att klara
bostadsförsörjningen för målgruppen och enligt socialförvaltningens utredning finns
minst kapacitet av platser på Norra Tjörn.
Därav yrkar vi att;
1.Kommunfullmäktige skyndsamt tar beslut om att ett nytt äldreboende byggs på
nordöstra delen av Tjörn
2. En plan för olika boendeformer för äldre tas fram som beskriver hur kommunen
skall möta de äldre medborgarnas behov av olika boendeformer”
Förvaltningens kommentar
Antalet äldre i Tjörns kommun beräknas öka i framtiden och den största ökningen
sker i åldersgruppen +80 år. Denna åldersgrupp förväntas öka med 100 % fram till
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2032. Behovet av särskilda boendeplatser kommer därmed också att öka, men
behovsökningen har ett samband med utbudet av lämpliga bostäder för äldre i det
ordinarie beståndet.
Socialnämnden ansvarar för att inrätta särskilda boenden enligt socialtjänstlagen.
Trygghetsbostäder och seniorbostäder betraktas som ordinärt boende och ligger
inom ramen för kommunens ansvar för bostadsförsörjning och tillhör inte
socialnämndens ansvarsområde.
Ett arbete med behovsanalys har påbörjats med anledning av Socialnämndens behov
av särskilda boenden. Arbetet är inte färdigt och ett tillräckligt underlag finns i
dagsläget inte tillgängligt för att kunna göra en analys av omfattning samt tidplan
för behovet särskilda boenden inom Socialnämndens verksamhet.
Befolkningsprognosen visar tydligt på ett ökat behov inom målgruppen.
Behovsökningen har förutom tillgång på andra lämpliga bostäder för äldre såsom
trygghetsboende också ett samband med omsättning av platser, väntetid, hemtjänst
och teknikutveckling.
Kommunstyrelsen beslutade också vid sitt sammanträde 2020-01-09 att godkänna
överlåtelse av mark till en privat aktör som avser bygga trygghetsboende i
Höviksnäs, ca 60 platser (under förutsättning av åtagande gentemot överlåtande
företag avseende viten verkställs).
Socialnämnden inkom nyligen med begäran om starttillstånd för byggnation av
särskilt boende på nordöstra delen av Tjörn. Ärendet återremitterades av
kommunstyrelsens arbetsutskott för att kompletteras med en behovsanalys enligt
ovanstående.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 33 den 20 februari 2020
Socialnämnden § 87, den 24 april 2019
Kommunfullmäktige § 74, den 21 februari 2019
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-02-13
Motion den 8 februari 2019
Förslag till beslut på sammanträdet
Rosalie Sanyang (S) yrkar bifall till motionens andra att-sats och föreslår därmed att
kommunfullmäktige ska besluta att en plan för olika boendeformer för äldre tas fram
som beskriver hur kommunen skall möta de äldre medborgarnas behov av olika
boendeformer. I övrigt anses motionen besvarad.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast ett förslag till beslut föreligger och att
kommunstyrelsen beslutar att bifalla det.

Justerandes sign
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§33

Svar på motion från Rosalie Sanyang (S) om nybyggnation av ett
äldreboende på nordöstra delen av Tjörn
2019/79
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
Rosalie Sanyang (S) har lämnat in en motion om nybyggnation av ett äldreboende
på nordöstra delen av Tjörn:
Motionens innehåll
”Särskilt boende är en samhällsservice som kommunens socialtjänst ansvarar för.
Med särskilda boendeformer för äldre avses boende enligt 5 kap. 5 §
socialtjänstlagen. Ordinärt boende är bostäder i ordinarie bostadsbestånd som ligger
inom ramen för lagen om kommunens ansvar för bostadsförsörjning. Bostäderna
upplåts med hyresrätt, bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt, trygghetsboenden,
seniorboenden räknas också hit. Detta innebär att socialförvaltningen ansvarar för
att inrätta ”särskilda boende” äldreboende för målgruppen. Det regleras dock inte i
lagen var i kommunen bostäder för äldre ska placeras.
Enligt Tjörns kommuns befolkningsprognos 2016-2022 är antalet äldre personer
som ökar enligt totalt 626, varav 327 personer 65-79 år och 299 personer 80-100 år.
Ökningen är ungefär lika stor i den norra och den södra delen av kommunen.
Behovet av platser i särskilt boende kommer att behöva utökas för att klara
bostadsförsörjningen för målgruppen och enligt socialförvaltningens utredning finns
minst kapacitet av platser på Norra Tjörn.
Därav yrkar vi att;
1.Kommunfullmäktige skyndsamt tar beslut om att ett nytt äldreboende byggs på
nordöstra delen av Tjörn
2. En plan för olika boendeformer för äldre tas fram som beskriver hur kommunen
skall möta de äldre medborgarnas behov av olika boendeformer”
Förvaltningens kommentar
Antalet äldre i Tjörns kommun beräknas öka i framtiden och den största ökningen
sker i åldersgruppen +80 år. Denna åldersgrupp förväntas öka med 100 % fram till
2032. Behovet av särskilda boendeplatser kommer därmed också att öka, men
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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behovsökningen har ett samband med utbudet av lämpliga bostäder för äldre i det
ordinarie beståndet.
Socialnämnden ansvarar för att inrätta särskilda boenden enligt socialtjänstlagen.
Trygghetsbostäder och seniorbostäder betraktas som ordinärt boende och ligger
inom ramen för kommunens ansvar för bostadsförsörjning och tillhör inte
socialnämndens ansvarsområde.
Ett arbete med behovsanalys har påbörjats med anledning av Socialnämndens behov
av särskilda boenden. Arbetet är inte färdigt och ett tillräckligt underlag finns i
dagsläget inte tillgängligt för att kunna göra en analys av omfattning samt tidplan
för behovet särskilda boenden inom Socialnämndens verksamhet.
Befolkningsprognosen visar tydligt på ett ökat behov inom målgruppen.
Behovsökningen har förutom tillgång på andra lämpliga bostäder för äldre såsom
trygghetsboende också ett samband med omsättning av platser, väntetid, hemtjänst
och teknikutveckling.
Kommunstyrelsen beslutade också vid sitt sammanträde 2020-01-09 att godkänna
överlåtelse av mark till en privat aktör som avser bygga trygghetsboende i
Höviksnäs, ca 60 platser (under förutsättning av åtagande gentemot överlåtande
företag avseende viten verkställs).
Socialnämnden inkom nyligen med begäran om starttillstånd för byggnation av
särskilt boende på nordöstra delen av Tjörn. Ärendet återremitterades av
kommunstyrelsens arbetsutskott för att kompletteras med en behovsanalys enligt
ovanstående.
Tidigare beslut
Socialnämnden § 87, den 24 april 2019
Kommunfullmäktige § 74, den 21 februari 2019
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-02-13
Motion den 8 februari 2019
Förslag till beslut på sammanträdet
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.

Justerandes sign
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Dnr 2019/79-738

Kommunstyrelsen

Ann-Britt Svedberg
Kommunchef
Telefon
ann-britt.svedberg@tjorn.se

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande - Svar på motion från Rosalie
Sanyang (S) om nybyggnation av ett äldreboende
på nordöstra delen av Tjörn
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad
Sammanfattning
Rosalie Sanyang (S) har lämnat in en motion om nybyggnation av ett
äldreboende på nordöstra delen av Tjörn:
Motionens innehåll
”Särskilt boende är en samhällsservice som kommunens socialtjänst
ansvarar för. Med särskilda boendeformer för äldre avses boende enligt 5
kap. 5 § socialtjänstlagen. Ordinärt boende är bostäder i ordinarie
bostadsbestånd som ligger inom ramen för lagen om kommunens ansvar
för bostadsförsörjning. Bostäderna upplåts med hyresrätt, bostadsrätt
eller kooperativ hyresrätt, trygghetsboenden, seniorboenden räknas också
hit. Detta innebär att socialförvaltningen ansvarar för att inrätta
”särskilda boende” äldreboende för målgruppen. Det regleras dock inte i
lagen var i kommunen bostäder för äldre ska placeras.
Enligt Tjörns kommuns befolkningsprognos 2016-2022 är antalet äldre
personer som ökar enligt totalt 626, varav 327 personer 65-79 år och 299
personer 80-100 år. Ökningen är ungefär lika stor i den norra och den
södra delen av kommunen. Behovet av platser i särskilt boende kommer
att behöva utökas för att klara bostadsförsörjningen för målgruppen och
enligt socialförvaltningens utredning finns minst kapacitet av platser på
Norra Tjörn.
Därav yrkar vi att;
TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

1.Kommunfullmäktige skyndsamt tar beslut om att ett nytt äldreboende
byggs på nordöstra delen av Tjörn
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Tjörns kommun
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2. En plan för olika boendeformer för äldre tas fram som beskriver hur
kommunen skall möta de äldre medborgarnas behov av olika
boendeformer”
Förvaltningens kommentar
Antalet äldre i Tjörns kommun beräknas öka i framtiden och den största
ökningen sker i åldersgruppen +80 år. Denna åldersgrupp förväntas öka
med 100 % fram till 2032. Behovet av särskilda boendeplatser kommer
därmed också att öka, men behovsökningen har ett samband med utbudet
av lämpliga bostäder för äldre i det ordinarie beståndet.
Socialnämnden ansvarar för att inrätta särskilda boenden enligt
socialtjänstlagen. Trygghetsbostäder och seniorbostäder betraktas som
ordinärt boende och ligger inom ramen för kommunens ansvar för
bostadsförsörjning och tillhör inte socialnämndens ansvarsområde.
Ett arbete med behovsanalys har påbörjats med anledning av
Socialnämndens behov av särskilda boenden. Arbetet är inte färdigt och
ett tillräckligt underlag finns i dagsläget inte tillgängligt för att kunna
göra en analys av omfattning samt tidplan för behovet särskilda boenden
inom Socialnämndens verksamhet.
Befolkningsprognosen visar tydligt på ett ökat behov inom målgruppen.
Behovsökningen har förutom tillgång på andra lämpliga bostäder för
äldre såsom trygghetsboende också ett samband med omsättning av
platser, väntetid, hemtjänst och teknikutveckling.
Kommunstyrelsen beslutade också vid sitt sammanträde 2020-01-09 att
godkänna överlåtelse av mark till en privat aktör som avser bygga
trygghetsboende i Höviksnäs, ca 60 platser (under förutsättning av
åtagande gentemot överlåtande företag avseende viten verkställs).
Socialnämnden inkom nyligen med begäran om starttillstånd för
byggnation av särskilt boende på nordöstra delen av Tjörn. Ärendet
återremitterades av kommunstyrelsens arbetsutskott för att kompletteras
med en behovsanalys enligt ovanstående.
Tidigare beslut
Socialnämnden § 87, den 24 april 2019
Kommunfullmäktige § 74, den 21 februari 2019
Bilagor
Motion den 8 februari 2019
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Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Besöksadress
Kroksdalsvägen 1

Telefon
Fax
E-post

0304-60 10 00
0304-60 10 19
kommun@tjorn.se

161

Org.nr
BG
Internet

212000-1306
641-9741
www.tjorn.se

3 (3)
2020-02-13

Dnr 2019/79-738

Barnperspektivet
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram
till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt
berör barn.
Konsekvens
Tjörns kommun har ett behov av att bygga särskilda boenden. Det totala
investeringsbehovet är omfattande de kommande åren för Tjörns
kommun då stora behov även finns inom skola och förskola samt vattenoch avloppsverksamhet. För att kommunen skall kunna uppfylla
inriktningsmålet om ”God ekonomisk hushållning och ett effektivt
utnyttjande av resurser”, behöver omfattning och tidplan för särskilda
boenden analyseras djupare, då det är en omfattande investering med stor
påverkan på driftbudgeten.

Ann-Britt Svedberg
Kommunchef
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§87

Motion från Rosalie Sanyang (S) om nybyggnation av ett
äldreboende på nordöstra delen av Tjörn
2019/76
Beslut
Socialnämnden instämmer i det som står i motionen och har tidigare tagit följande
beslut:
Socialnämnden 2017-09-20 § 166
Socialnämnden beslutar att påbörja arbetet med planering för ett nytt äldreboende på
nordöstra delen av Tjörn och överlämnar beslutet till Kommunstyrelsen för vidare
hantering av planfrågan.
Socialnämnden 2017-10-16 § 190
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta
1. Bevilja starttillstånd för projektering av nytt äldreboende.
2. Finansiering ska ske genom ianspråktagande av medel inom ramen för
gällande investeringsbudget.
Sammanfattning
Rosalie Sanyang (S) har lämnat in en motion om nybyggnation av ett äldreboende
på nordöstra delen av Tjörn:
Motionens innehåll
”Särskilt boende är en samhällsservice som kommunens socialtjänst ansvarar för.
Med särskilda boendeformer för äldre avses boende enligt 5 kap. 5 §
socialtjänstlagen. Ordinärt boende är bostäder i ordinarie bostadsbestånd som ligger
inom ramen för lagen om kommunens ansvar för bostadsförsörjning. Bostäderna
upplåts med hyresrätt, bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt, trygghetsboenden,
seniorboenden räknas också hit. Detta innebär att socialförvaltningen ansvarar för
att inrätta ”särskilda boende” äldreboende för målgruppen. Det regleras dock inte i
lagen var i kommunen bostäder för äldre ska placeras.
Enligt Tjörns kommuns befolkningsprognos 2016-2022 är antalet äldre personer
som ökar enligt totalt 626, varav 327 personer 65-79 år och 299 personer 80-100 år.
Ökningen är ungefär lika stor i den norra och den södra delen av kommunen.
Behovet av platser i särskilt boende kommer att behöva utökas för att klara
bostadsförsörjningen för målgruppen och enligt socialförvaltningens utredning finns
minst kapacitet av platser på Norra Tjörn.
Därav yrkar vi att;
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2019-04-24

1. Kommunfullmäktige skyndsamt tar beslut om att ett nytt äldreboende byggs på
nordöstra delen av Tjörn
2. En plan för olika boendeformer för äldre tas fram som beskriver hur kommunen
skall möta de äldre medborgarnas behov av olika boendeformer”

Tidigare beslut
Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-24 § 84
Beslutsunderlag
Beslut KF 2019-02-21 §74 Anmälan av motion från Rosalie Sanyang (S) om
nybyggnation av ett äldreboende på nordöstra delen av Tjörn
Motion från Rosalie Sanyang (S) om nybyggnation av ett äldreboende på nordöstra
delen av Tjörn

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-02-21

§74

Anmälan av motion från Rosalie Sanyang (S) om nybyggnation av
ett äldreboende på nordöstra delen av Tjörn
2019/79
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.
Sammanfattning
Rosalie Sanyang (S) har lämnat in en motion om nybyggnation av ett äldreboende
på nordöstra delen av Tjörn:
Motionens innehåll
”Särskilt boende är en samhällsservice som kommunens socialtjänst ansvarar för.
Med särskilda boendeformer för äldre avses boende enligt 5 kap. 5 §
socialtjänstlagen. Ordinärt boende är bostäder i ordinarie bostadsbestånd som ligger
inom ramen för lagen om kommunens ansvar för bostadsförsörjning. Bostäderna
upplåts med hyresrätt, bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt, trygghetsboenden,
seniorboenden räknas också hit. Detta innebär att socialförvaltningen ansvarar för
att inrätta ”särskilda boende” äldreboende för målgruppen. Det regleras dock inte i
lagen var i kommunen bostäder för äldre ska placeras.
Enligt Tjörns kommuns befolkningsprognos 2016-2022 är antalet äldre personer
som ökar enligt totalt 626, varav 327 personer 65-79 år och 299 personer 80-100 år.
Ökningen är ungefär lika stor i den norra och den södra delen av kommunen.
Behovet av platser i särskilt boende kommer att behöva utökas för att klara
bostadsförsörjningen för målgruppen och enligt socialförvaltningens utredning finns
minst kapacitet av platser på Norra Tjörn.
Därav yrkar vi att;
1. Kommunfullmäktige skyndsamt tar beslut om att ett nytt äldreboende byggs på
nordöstra delen av Tjörn
2. En plan för olika boendeformer för äldre tas fram som beskriver hur kommunen
skall möta de äldre medborgarnas behov av olika boendeformer”
Beslutsunderlag
Motion den 8 februari 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Till Tjörns kommunfullmäktige
Motion om nybyggnation av ett äldreboende på Nordöstra delen av
Tjörn
Särskilt boende är en samhällsservice som kommunens socialtjänst ansvarar för. Med
särskilda boendeformer för äldre avses boende enligt 5 kap. 5 § socialtjänstlagen. Ordinärt
boende är bostäder i ordinarie bostadsbestånd som ligger inom ramen för lagen om
kommunens ansvar för bostadsförsörjning. Bostäderna upplåts med hyresrätt, bostadsrätt eller
kooperativ hyresrätt, trygghetsboenden, seniorboenden räknas också hit. Detta innebär att
socialförvaltningen ansvarar för att inrätta ”särskilda boende” äldreboende för målgruppen.
Det regleras dock inte i lagen var i kommunen bostäder för äldre ska placeras.
Enligt Tjörns kommuns befolkningsprognos 2016-2022 är antalet äldre personer som ökar
enligt totalt 626, varav 327 personer 65-79 år och 299 personer 80-100 år. Ökningen är
ungefär lika stor i den norra och den södra delen av kommunen. Behovet av platser i särskilt
boende kommer att behöva utökas för att klara bostadsförsörjningen för målgruppen och
enligt socialförvaltningens utredning finns minst kapacitet av platser på Norra Tjörn.
Därav yrkar vi att;
1. Kommunfullmäktige skyndsamt tar beslut om att ett nytt äldreboende byggs på
nordöstra delen av Tjörn
2. En plan för olika boendeformer för äldre tas fram som beskriver hur kommunen skall
möta de äldre medborgarnas behov av olika boendeformer

För den socialdemokratiska fullmäktigegruppen

Rosalie Sanyang (s)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-03-05
§65

Svar på motion från Martin Johansson (SD) om seniorboende i
Myggenäs eller Almösund
2019/379
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
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion gällande seniorboende i Myggenäs
eller Almösund. Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-14 att motionen får
väckas.
Kommunstyrelsen ser positivt på att skapa en varierad bostadsmarknad inom Tjörns
kommun, något som legat som ett politiskt beslutat mål under många år i den av
kommunfullmäktige beslutade budgeten. I förslag till detaljplan för den s k
Tennistomten i Myggenäs möjliggörs byggnation av sådant boende som motionären
efterfrågar. Denna detaljplan har varit ute på samråd och kommer inom kort att
lämnas över för granskning.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 34 den 20 februari 2020
Socialnämnden, § 14 den 29 januari 2019
Kommunfullmäktige, § 278 den 14 november 2019
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-01-29
Motion den 7 november 2019
Förslag till beslut på sammanträdet
Tanja Siladji Dahne (MP) och 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 Tanja Siladji Dahnes (M) m.fl. förslag
väljs.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-02-20

§34

Svar på motion från Martin Johansson (SD) om seniorboende i
Myggenäs eller Almösund
2019/379
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion gällande seniorboende i Myggenäs
eller Almösund. Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-14 att motionen får
väckas.
Kommunstyrelsen ser positivt på att skapa en varierad bostadsmarknad inom Tjörns
kommun, något som legat som ett politiskt beslutat mål under många år i den av
kommunfullmäktige beslutade budgeten. I förslag till detaljplan för den s k
Tennistomten i Myggenäs möjliggörs byggnation av sådant boende som motionären
efterfrågar. Denna detaljplan har varit ute på samråd och kommer inom kort att
lämnas över för granskning.
Tidigare beslut
Socialnämnden, § 14 den 29 januari 2019
Kommunfullmäktige, § 278 den 14 november 2019
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-01-29
Motion den 7 november 2019
Förslag till beslut på sammanträdet
Magne Hallberg (KD) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag
till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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1 (3)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-01-29

Dnr 2019/379-293

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen

Svar på motion från Martin Johansson (SD) om
seniorboende i Myggenäs eller Almösund
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.
Sammanfattning
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion gällande seniorboende i
Myggenäs eller Almösund. Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-14
att motionen får väckas.
Kommunstyrelsen ser positivt på att skapa en varierad bostadsmarknad
inom Tjörns kommun, något som legat som ett politiskt beslutat mål
under många år i den av kommunfullmäktige beslutade budgeten. I
förslag till detaljplan för den s k Tennistomten i Myggenäs möjliggörs
byggnation av sådant boende som motionären efterfrågar. Denna
detaljplan har varit ute på samråd och kommer inom kort att lämnas över
för granskning.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige 2019-11-14
Bilagor
Motion från Martin Johansson (SD) angående seniorboende i Myggenäs
eller Almösund.
Ärendet
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion gällande seniorboende i
Myggenäs eller Almösund enligt nedanstående lydelse:
TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

Trygghet och service är grundstomme i en välmående kommun. En viktig
grundstomme är just äldreomsorg. Det är viktigt att ta hand om de
människor som en gång varit med om att bygga upp det samhälle vi har
idag.

Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Besöksadress
Kroksdalsvägen 1

Telefon
Fax
E-post

0304-60 10 00
0304-60 10 19
kommun@tjorn.se
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2 (3)
2020-01-29

Dnr 2019/379-293

En sak som har diskuterats den senaste tiden är seniorboenden för äldre.
Det är till för dem som är äldre och som vill ha mer trygghet och social
samvaro men som är för frisk för särskilt boende (äldreboende).
Regeringen har infört ett investeringsstöd för särskilda boenden. Detta
stöd gäller numera även för seniorboenden. Oavsett om det gäller
nybyggnation eller ombyggnation kan man söka stödet. Dock så har
regeringen fastställt vissa krav för att ett trygghetsboende ska bli aktuellt
för statligt stöd.
Målet med stödet är att det ska bli fler hyresbostäder för äldre personer
på den ordinarie bostadsmarknaden. Därför går stödet till byggprojekt
som ger tillskott av antingen hyresrätter eller kooperativa hyresrätter för
personer som fyllt 65 år. Det ska finnas utrymme för hobbyverksamhet,
samvaro, gemensamma måltider och kulturella aktiviteter.
Här har Tjörns kommun en chans att söka investeringsstöd för ovan
beskrivet boende. Vår kommun ska bli ännu bättre när det gäller
äldreomsorg.
Därför yrkar Sverigedemokraterna Tjörns kommun:
•

Att Tjörns kommun verkar för att skapa ett seniorboende för äldre
som uppfyller kraven för statligt investeringsstöd för att således
kunna bruka detta stöd för nybyggnation av ovan beskrivet
seniorboende i Myggenäs/Almösundsområdet.

Förvaltningens svar
Den senaste befolkningsprognosen för kommunen pekar på en utmaning
för Tjörns kommun, precis som för andra kommuner i Sverige, kopplat
till den demografiska utvecklingen. Kommunen kommer att få en allt
större andel äldre och allt färre ska försörja allt fler. Många av våra äldre
kommuninvånare bor idag i villor som kanske inte alls är anpassade för
behovet av trygghet och stöd. Att bygga fler bostäder för äldre i form av t
ex seniorboenden och trygghetsboenden skulle kunna innebära att fler
äldre lämnar sina villor till förmån för dessa nya boenden. Och att yngre
kommuninvånare, som kommunen behöver, skulle kunna flytta in i de
villor som de äldre lämnar. Dessa önskade flyttkedjor berörs bland annat
i kommunens bostadsförsörjningsprogram och kommer säkert också bli
en av de frågor som kommer att hanteras i samband med att en ny
översiktsplan för Tjörn ska tas fram.
Det finns idag ett pågående detaljplanearbete i Myggenäsområdet som
möjliggör byggnation av så kallade senior/trygghetsboende. Detaljplanen
för ”Tennistomten” har varit ute för samråd och kommer inom kort gå till
beslut om granskning.

Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Besöksadress
Kroksdalsvägen 1

Telefon
Fax
E-post

0304-60 10 00
0304-60 10 19
kommun@tjorn.se
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3 (3)
2020-01-29

Dnr 2019/379-293

Precis som motionären skriver så finns det ett särskilt stöd att söka
kopplat till byggnation eller ombyggnation av bostäder för äldre. Stödet
täcker en del av byggkostnaden men inte hela kostnaden. Totalt uppgår
stödet till 495 miljoner för 2020. Allmännyttiga bostadsföretag,
byggföretag, privata fastighetsägare samt kooperativa bostadsföreningar
kan söka stödet. Stödets storlek beror på vad man bygger och hur många
kvadratmeter man bygger och det går inte att kombinera med annat
statligt stöd. De olika delarna av stödet till bostäder för äldre är:
•

•
•

Ny- eller ombyggnad av särskilda boendeformer för äldre som ges
med stöd av socialtjänstlagen. Gäller både boende för äldre med
omfattande vårdbehov och biståndsbedömt trygghetsboende.
Ny- eller ombyggnad av hyresrätter för äldre på den ordinarie
bostadsmarknaden.
Anpassning av gemensamma utrymmen i hyres- eller bostadsrättshus.

Byggprojektet som du ansöker om stöd för ska vara färdigställt inom 2 år
och pengarna betalas ut efter att byggprojektet är färdigställt. Bostäderna
du fått stöd får måste användas som bostäder för äldre i minst 8 år. Det
krävs att det finns ett lagakraftvunnet bygglov innan du kan ansöka om
stödet.
Barnperspektivet
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram
till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt
berör barn.

Ann-Britt Svedberg
Förvaltningschef

Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Besöksadress
Kroksdalsvägen 1

Telefon
Fax
E-post

0304-60 10 00
0304-60 10 19
kommun@tjorn.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2020-01-29
§14

Remiss - Motion från Martin Johansson (SD) om seniorboende i
Myggenäs eller Almösund
2019/191
Beslut
Socialnämnden hänvisar till sitt beslut 2019-10-30 § 196, där socialnämnden i sitt
yttrande gällande detaljplan Tennistomten Myggenäs förordar att 15-20 lägenheter
reserveras som trygghetslägenheter.

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
Med anledning av inkommen motion från Martin Johansson (SD) om seniorboende
i Myggenäs eller Almösund hänvisar socialnämnden till sitt tidigare beslut 2019-1030 § 196 där nämnden förordar att 15-20 lägenheter reserveras som
trygghetslägenheter för äldre.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-14, §278

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-12-20

Beslutet skickas till
Kommunkansliet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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1 (1)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2019-12-20

Dnr 2019/191-738

Socialnämnden

Lilian Hansson
Avdelningschef
Telefon
lilian.hansson@tjorn.se

Skriv beslutsinstans

Remissvar - Motion från Martin Johansson (SD) om
seniorboende i Myggenäs eller Almösund

Förslag till beslut
Socialnämnden hänvisar till sitt beslut 2019-10-30 § 196, där
socialnämnden i sitt yttrande gällande detaljplan Tennistomten Myggenäs
förordar att 15-20 lägenheter reserveras som trygghetslägenheter

Sammanfattning
Med anledning av inkommer motion från Martin Johansson (SD) om
seniorboende i Myggenäs eller Almösund hänvisar socialnämnden till sitt
tidigare beslut 2019-10-30 där nämnden förordar att 5-20 lägenheter
reserveras som trygghetslägenheter för äldre.

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

TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

Shujaat Normoohamed
Förvaltningschef

Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Besöksadress
Kroksdalsvägen 1

Telefon
Fax
E-post

0304-60 10 00
0304-60 10 19
kommun@tjorn.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-11-14

§278

Anmälan av motion från Martin Johansson (SD) om seniorboende i
Myggenäs eller Almösund
2019/379
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.
Sammanfattning
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om seniorboende i Myggenäs eller
Almösund.
Motionens innehåll
”Trygghet och service är en grundstomme i en välmående kommun. En viktig
grundstomme är just äldreomsorgen. Det är viktigt att ta hand om de människor som
en gång varit med om att bygga upp det samhälle vi lever i idag.
En sak som det har diskuterats den senaste tiden är seniorboenden för äldre. Det till
för dem som är äldre och som vill ha mer trygghet och social samvaro men är för
frisk för särskilt boende (äldreboende).
Regeringen har infört ett investeringsstöd för särskilda boenden. Detta stöd gäller
numera även för seniorboenden. Oavsett om det gäller nybyggnation eller
ombyggnation så kan man söka stödet. Dock så har regeringen fastställt vissa krav
för att ett trygghetsboende skall bli aktuellt för statligt stöd.
Målet med stödet är att det ska bli fler hyresbostäder för äldre personer på
den ordinarie bostadsmarknaden. Därför går stödet till byggprojekt som
ger ett tillskott av antingen hyresrätter eller kooperativa hyresrätter för
personer som har fyllt 65 år. Det skall finnas utrymme för
hobbyverksamhet, samvaro, gemensamma måltider och kulturella
aktiviteter.
Här har Tjörns kommun en chans att söka investeringsstöd för ovan beskrivet
boende. Vår kommun skall bli ännu bättre när det gäller äldreomsorg. Därför yrkar
sverigedemokraterna Tjörns kommun:
Att Tjörns kommun verkar för att skapa ett seniorboende för äldre som
uppfyller kraven för statligt investeringsstöd för att således kunna bruka
detta stöd för nybyggnation av ovan beskrivet seniorboende i Myggenäs/
Almösundsområdet.”
Beslutsunderlag
Motion den 7 november 2019.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-03-05
§66

Svar på motion från Martin Johansson (SD) om att prioritera lokalt
producerad mat
2019/377
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är 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
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om att prioritera lokalt producerad
mat.
Motionens innehåll
”Tjörns kommun är mån om att ha en miljöprofil men det finns i regel alltid en
förbättringspotential hos alla kommuner när det gäller miljöfrågor.
En viktig fråga är att handla närproducerad mat i de fall det är möjligt. Tjörns
kommun köper in vissa varor som inte kan produceras lokalt såsom kaffe och
bananer. Tanken är inte att vår kommun skall sluta köpa in från andra länder då
Tjörns kommun givetvis skall ta ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt ansvar även
i andra länder.
Tanken är att Tjörns kommun i möjligaste mån skall handla lokalt producerade
matprodukter i de fall detta finns som ett alternativ, t.ex. kött, mejeriprodukter eller
spannmål. Man bör även, om det är möjligt, köpa lokalt producerad mat som även
är ekologiskt/biodynamiskt framställd.
Ju längre maten måste transporteras desto mer drivmedel går åt och desto mer
tillsatser måste tillsättas i maten för att hålla långa transportsträckor.
En svensk studie visar, att ursprungslandet är en viktigare faktor för
koldioxidutsläpp än t.ex. skillnaden mellan kött- och vegetabilieproduktion. Man
bör således försöka att handla så lokalt producerad mat som möjligt inom ramen för
vad som är möjligt och ekonomiskt rimligt.
Inte bara miljömässiga skäl talar för att prioritera lokalt producerad mat. Även de
lokala arbetstillfällena gynnas.
Därför yrkar sverigedemokraterna Tjörn:
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-03-05
Att Tjörns kommun, i den mån det är rimligt, prioriterar mat som är så lokalt
producerad som möjligt.
Att Tjörns kommun väljer ekologiskt eller biodynamiskt framställda produkter om
det finns möjlighet när man handlar lokalt producerad mat.”
Förvaltningens kommentar
Kommunstyrelsen har inhämtat remissvar från Tjörns Måltids AB samt
socialnämnden.
Tjörns Måltids AB har konstaterat att man redan arbetar med dessa frågor och har
nått ett mycket bra resultat. Tjörns Måltids AB har som bolagsspecifikt mål att
samverka kring livsmedelsupphandling i syfte att genomföra upphandlingar med
lokala livsmedelsföretag. Under 2019 har till exempel upphandling med lokala
lammproducenter genomförts. Socialnämnden har ställt sig bakom förslaget att i
möjligaste mån prioritera lokalt producerad mat.
En indikator som återfinns i Tjörns kommuns budget 2020 är ”Ekologiska
livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt Ekomatcentrum”. Mot
bakgrund av det bedömer förvaltningen att motionens intentioner till stor del
uppfylls i och med verksamheternas svar samt att kommunfullmäktiges budget
pekat ut detta som ett prioriterat område. Motionen anses därmed vara besvarad.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 35 den 20 februari 2020
Socialnämnden, § 10 den 29 januari 2020,
Tjörns Måltids AB, § 47 den 11 december 2019,
Kommunfullmäktige, § 276 den 14 november 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-02-13
Motion den 7 november.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tanja Siladji Dahne (MP), Lars Carlsson (M) och Bo Bertelsen (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 Tanja Siladji Dahne (MP) m.fl. förslag
väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Tanja Siladji Dahne (MP) m.fl. förslag
Nej- röst för Martin Johansson (SD) förslag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2020-03-05
Omröstningsresultat
9 Ja röster, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Magne Hallberg (KD), Bo
Bertelsen (M), Tanja Siladji Dahne (MP), Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S),
Magnus Gullbrandsson (TP), Björn Möller (-).
2 Nej röster, Martin Johansson (SD), Gert Kjellberg (TP).
Tanja Siladji Dahne (MP) m.fl.förslag väljs

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2020-02-20

§35

Svar på motion från Martin Johansson (SD) om att prioritera lokalt
producerad mat
2019/377
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om att prioritera lokalt producerad
mat.
Motionens innehåll
”Tjörns kommun är mån om att ha en miljöprofil men det finns i regel alltid en
förbättringspotential hos alla kommuner när det gäller miljöfrågor.
En viktig fråga är att handla närproducerad mat i de fall det är möjligt. Tjörns
kommun köper in vissa varor som inte kan produceras lokalt såsom kaffe och
bananer. Tanken är inte att vår kommun skall sluta köpa in från andra länder då
Tjörns kommun givetvis skall ta ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt ansvar även
i andra länder.
Tanken är att Tjörns kommun i möjligaste mån skall handla lokalt producerade
matprodukter i de fall detta finns som ett alternativ, t.ex. kött, mejeriprodukter eller
spannmål. Man bör även, om det är möjligt, köpa lokalt producerad mat som även
är ekologiskt/biodynamiskt framställd.
Ju längre maten måste transporteras desto mer drivmedel går åt och desto mer
tillsatser måste tillsättas i maten för att hålla långa transportsträckor.
En svensk studie visar, att ursprungslandet är en viktigare faktor för
koldioxidutsläpp än t.ex. skillnaden mellan kött- och vegetabilieproduktion. Man
bör således försöka att handla så lokalt producerad mat som möjligt inom ramen för
vad som är möjligt och ekonomiskt rimligt.
Inte bara miljömässiga skäl talar för att prioritera lokalt producerad mat. Även de
lokala arbetstillfällena gynnas.
Därför yrkar sverigedemokraterna Tjörn:
Att Tjörns kommun, i den mån det är rimligt, prioriterar mat som är så lokalt
producerad som möjligt.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Att Tjörns kommun väljer ekologiskt eller biodynamiskt framställda produkter om
det finns möjlighet när man handlar lokalt producerad mat.”
Förvaltningens kommentar
Kommunstyrelsen har inhämtat remissvar från Tjörns Måltids AB samt
socialnämnden.
Tjörns Måltids AB har konstaterat att man redan arbetar med dessa frågor och har
nått ett mycket bra resultat. Tjörns Måltids AB har som bolagsspecifikt mål att
samverka kring livsmedelsupphandling i syfte att genomföra upphandlingar med
lokala livsmedelsföretag. Under 2019 har till exempel upphandling med lokala
lammproducenter genomförts. Socialnämnden har ställt sig bakom förslaget att i
möjligaste mån prioritera lokalt producerad mat.
En indikator som återfinns i Tjörns kommuns budget 2020 är ”Ekologiska
livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt Ekomatcentrum”. Mot
bakgrund av det bedömer förvaltningen att motionens intentioner till stor del
uppfylls i och med verksamheternas svar samt att kommunfullmäktiges budget
pekat ut detta som ett prioriterat område. Motionen anses därmed vara besvarad.
Tidigare beslut
Socialnämnden, § 10 den 29 januari 2020,
Tjörns Måltids AB, § 47 den 11 december 2019,
Kommunfullmäktige, § 276 den 14 november 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-02-13
Motion den 7 november.
Förslag till beslut på sammanträdet
Magne Hallberg (KD) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag
till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-02-13

Dnr 2019/377-141

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen

TU - Svar på motion från Martin Johansson (SD)
om att prioritera lokalt producerad mat
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad.
Sammanfattning
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om att prioritera lokalt
producerad mat.
Motionens innehåll
”Tjörns kommun är mån om att ha en miljöprofil men det finns i regel
alltid en förbättringspotential hos alla kommuner när det gäller
miljöfrågor.
En viktig fråga är att handla närproducerad mat i de fall det är möjligt.
Tjörns kommun köper in vissa varor som inte kan produceras lokalt
såsom kaffe och bananer. Tanken är inte att vår kommun skall sluta köpa
in från andra länder då Tjörns kommun givetvis skall ta ett ekonomiskt,
socialt och ekologiskt ansvar även i andra länder.
Tanken är att Tjörns kommun i möjligaste mån skall handla lokalt
producerade matprodukter i de fall detta finns som ett alternativ, t.ex.
kött, mejeriprodukter eller spannmål. Man bör även, om det är möjligt,
köpa lokalt producerad mat som även är ekologiskt/biodynamiskt
framställd.
Ju längre maten måste transporteras desto mer drivmedel går åt och desto
mer tillsatser måste tillsättas i maten för att hålla långa transportsträckor.

TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

En svensk studie visar, att ursprungslandet är en viktigare faktor för
koldioxidutsläpp än t.ex. skillnaden mellan kött- och
vegetabilieproduktion. Man bör således försöka att handla så lokalt
producerad mat som möjligt inom ramen för vad som är möjligt och
ekonomiskt rimligt.
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2020-02-13

Dnr 2019/377-141

Inte bara miljömässiga skäl talar för att prioritera lokalt producerad mat.
Även de lokala arbetstillfällena gynnas.
Därför yrkar sverigedemokraterna Tjörn:
Att Tjörns kommun, i den mån det är rimligt, prioriterar mat som är så
lokalt producerad som möjligt.
Att Tjörns kommun väljer ekologiskt eller biodynamiskt framställda
produkter om det finns möjlighet när man handlar lokalt producerad
mat.”
Förvaltningens kommentar
Kommunstyrelsen har inhämtat remissvar från Tjörns Måltids AB samt
socialnämnden.
Tjörns Måltids AB har konstaterat att man redan arbetar med dessa frågor
och har nått ett mycket bra resultat. Tjörns Måltids AB har som
bolagsspecifikt mål att samverka kring livsmedelsupphandling i syfte att
genomföra upphandlingar med lokala livsmedelsföretag. Under 2019 har
till exempel upphandling med lokala lammproducenter genomförts.
Socialnämnden har ställt sig bakom förslaget att i möjligaste mån
prioritera lokalt producerad mat.
En indikator som återfinns i Tjörns kommuns budget 2020 är
”Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt
Ekomatcentrum”. Mot bakgrund av det bedömer förvaltningen att
motionens intentioner till stor del uppfylls i och med verksamheternas
svar samt att kommunfullmäktiges budget pekat ut detta som ett
prioriterat område. Motionen anses därmed vara besvarad.
Tidigare beslut
Socialnämnden, § 10 den 29 januari 2020,
Tjörns Måltids AB, § 47 den 11 december 2019,
Kommunfullmäktige, § 276 den 14 november 2020.
Bilagor
Motion den 7 november.
Barnperspektivet
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit
fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt
berör barn.
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Ann-Britt Svedberg
Kommunchef

Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Besöksadress
Kroksdalsvägen 1

Telefon
Fax
E-post

0304-60 10 00
0304-60 10 19
kommun@tjorn.se

184

Org.nr
BG
Internet

212000-1306
641-9741
www.tjorn.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tjörns Måltids AB

2019-12-11

§ 47

Svar på motion från Martin Johansson (SD) om att prioritera lokalt
producerad mat
2019/28
Beslut
Styrelsen i Tjörns Måltids AB föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är
besvarad.
Sammanfattning
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om att prioritera lokalt producerad
mat. Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas. I motionen framgår
följande yrkande:


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



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

Tjörns Måltids AB arbetar redan med dessa frågor och har nått ett mycket bra
resultat.
Tjörns Måltids AB har som bolagsspecifikt mål att samverka kring
livsmedelsupphandling i syfte att genomföra upphandlingar med lokala
livsmedelsföretag. Under 2019 har upphandling med lokala lammproducenter
genomförts.
Tjörns Måltids AB bidrar till att Tjörn ska bli en bra miljökommun, detta gör vi
genom att mäta inköpen av ekologiska livsmedel. I delårsbokslutet för augusti
uppnådde våra inköp av ekologiska livsmedel 43 % av våra totala livsmedelsinköp.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 276 den 14 november 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 11 december 2019,
Motion den 7 november 2019.
Beslutet skickas till
Kommunkansliet, Tjörns kommun.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2020-01-29
§10

Remiss - Motion från Martin Johansson (SD) om att prioritera lokalt
producerad mat
2019/187
Beslut
Socialnämnden ställer sig bakom förslaget att i möjligaste mån prioritera lokalt
producerad mat.
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om att i möjligaste mån prioritera
lokalt producerad mat.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-14, § 276

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-12-17

Beslutet skickas till
Kommunkansliet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/187-709

Socialnämnden

Ann-Charlotte Nyrén
Avdelningschef
0304-60 16 45
ann-charlotte.nyren@tjorn.se

Socialnämnden

Remiss - Motion från Martin Johansson (SD) om att
prioritera lokalt producerad mat
Förslag till beslut
Socialnämnden ställer sig bakom förslaget att i möjligaste mån prioritera
lokalt producerad mat.
Sammanfattning
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om att i möjligaste mån
prioritera lokalt producerad mat.
Ärendet
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om att möjligaste mån
prioritera lokalt producerad mat. Kommunfullmäktige har beslutat 201911-14 § 276 att motionen får väckas.
Tjörns kommun är mån om att ha en miljöprofil men det finns i regel
alltid en förbättringspotential hos alla kommuner när det gäller
miljöfrågor.
En viktig fråga är att handla närproducerad mat i de fall det är möjligt.
Tjörns kommun köper in vissa varor som inte kan produceras lokalt
såsom kaffe och bananer. Tanken är inte att vår kommun skall sluta köpa
in från andra länder då Tjörns kommun givetvis skall ta ett ekonomiskt,
socialt och ekologiskt ansvar även i andra länder.
Tanken är att Tjörns kommun i möjligaste mån skall handla
lokalt producerade matprodukter i de fall detta finns som ett
alternativ, t.ex. kött, mejeriprodukter eller spannmål. Man bör
även, om det är möjligt, köpa lokalt producerad mat som även
är ekologiskt/biodynamiskt framställd.
TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

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

Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Besöksadress
Kroksdalsvägen 1

Telefon
Fax
E-post

0304-60 10 00
0304-60 10 19
kommun@tjorn.se

187

Org.nr
BG
Internet

212000-1306
641-9741
www.tjorn.se

2 (2)
2019-12-17
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En svensk studie visar, att ursprungslandet är en viktigare
faktor för koldioxidutsläpp än t.ex. skillnaden mellan kött- och
vegetabilieproduktion. Man bör således försöka att handla så
lokalt producerad mat som möjligt inom ramen för vad som är
möjligt och ekonomiskt rimligt.
Inte bara miljömässiga skäl talar för att prioritera lokalt
producerad mat. Även de lokala arbetstillfällena gynnas.
Därför yrkar sverigedemokraterna Tjörn:
Att Tjörns kommun, i den mån det är rimligt, prioriterar mat som är så
lokalt producerad som möjligt.
Att Tjörns kommun väljer ekologiskt eller biodynamiskt framställda
produkter om det finns möjlighet när man handlar lokalt producerad
mat.”
Tidigare beslut
Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-14, § 276

Bilagor
Beslut KF 2019-11-14 § 276
Motion om att prioritera lokalt producerad mat

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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Kommunfullmäktige

2019-11-14

§276

Anmälan av motion från Martin Johansson (SD) om att prioritera
lokalt producerad mat
2019/377
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.
Sammanfattning
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om att prioritera lokalt producerad
mat.
Motionens innehåll
Tjörns kommun är mån om att ha en miljöprofil men det finns i regel alltid en
förbättringspotential hos alla kommuner när det gäller miljöfrågor.
En viktig fråga är att handla närproducerad mat i de fall det är möjligt. Tjörns
kommun köper in vissa varor som inte kan produceras lokalt såsom kaffe och
bananer. Tanken är inte att vår kommun skall sluta köpa in från andra länder då
Tjörns kommun givetvis skall ta ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt ansvar även
i andra länder.
Tanken är att Tjörns kommun i möjligaste mån skall handla lokalt
producerade matprodukter i de fall detta finns som ett alternativ, t.ex.
kött, mejeriprodukter eller spannmål. Man bör även, om det är möjligt,
köpa lokalt producerad mat som även är ekologiskt/biodynamiskt
framställd.
Ju längre maten måste transporteras desto mer drivmedel går åt och desto
mer tillsatser måste tillsättas i maten för att hålla långa transportsträckor.
En svensk studie visar, att ursprungslandet är en viktigare faktor för
koldioxidutsläpp än t.ex. skillnaden mellan kött- och
vegetabilieproduktion. Man bör således försöka att handla så lokalt
producerad mat som möjligt inom ramen för vad som är möjligt och
ekonomiskt rimligt.
Inte bara miljömässiga skäl talar för att prioritera lokalt producerad mat.
Även de lokala arbetstillfällena gynnas.
Därför yrkar sverigedemokraterna Tjörn:
Att Tjörns kommun, i den mån det är rimligt, prioriterar mat som är så lokalt
producerad som möjligt.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Att Tjörns kommun väljer ekologiskt eller biodynamiskt framställda produkter om
det finns möjlighet när man handlar lokalt producerad mat.”
Beslutsunderlag
Motion den 7 november 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2020-03-05
§67

Svar på motion från Martin Johansson (SD) om entreprenörskap
och företagande i skolan
2019/375
Beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att
1. Ge kommunstyrelsen uppdrag att tillsammans med barn- och
utbildningsnämnden ta fram en struktur för hur entreprenörskap skall kunna löpa
som en röd tråd genom skoltiden, i enlighet med föreslagen näringslivsstrategi.
Strukturen skall innehålla befintliga insatser samt förslag på kompletterade
insatser för att skapa en helhet som stärker varje elev.
2. I övrigt anse motionen besvarad.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet är positivt och bidrar till utveckling av barn i att tänka entreprenörskap och
långsiktigt stärka möjligheten till egen försörjning.
Sammanfattning
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om entreprenörskap och
företagande i skolan.
Sverigedemokraterna Tjörn föreslår i sin motion kommunfullmäktige att besluta:


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



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



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

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2020-03-05
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 36 den 20 februari 2020
Barn och utbildningsnämnden 2020-01-30 § 9
Kommunfullmäktige 2019-11-14 § 274
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-02-07
Motion den 7 november 2019.
Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.
Björn Möller (-) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Bo Bertelsen (M) förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Bo Bertelsen (M) förslag
Nej- röst för Björn Möller (-) m.fl. förslag
Omröstningsresultat
6 Ja röster, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Magne Hallberg (KD), Bo
Bertelsen (M), Tanja Siladji Dahne (MP), Martin Johansson (SD).
5 Nej röster, Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Gert Kjellberg (TP), Magnus
Gullbrandsson (TP), Björn Möller (-).
Bo Bertelsen (M) m.fl. förslag väljs.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-02-20

§36

Svar på motion från Martin Johansson (SD) om entreprenörskap
och företagande i skolan
2019/375
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att
1. Ge kommunstyrelsen uppdrag att tillsammans med Barn och
utbildningsnämnden ta fram en struktur för hur entreprenörskap skall kunna löpa
som en röd tråd genom skoltiden, i enlighet med föreslagen näringslivsstrategi.
Strukturen skall innehålla befintliga insatser samt förslag på kompletterade
insatser för att skapa en helhet som stärker varje elev.
2. I övrigt anse motionen besvarad.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet är positivt och bidrar till utveckling av barn i att tänka entreprenörskap och
långsiktigt stärka möjligheten till egen försörjning.
Sammanfattning
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om entreprenörskap och
företagande i skolan.
Sverigedemokraterna Tjörn föreslår i sin motion kommunfullmäktige att besluta:


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



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



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

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-02-20

Tidigare beslut
Barn och utbildningsnämnden 2020-01-30 § 9
Kommunfullmäktige 2019-11-14 § 274
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-02-07
Motion den 7 november 2019.
Förslag till beslut på sammanträdet
Magne Hallberg (KD) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag
till beslut.
Rosalie Sanyang (S) yrkar avslag på motionen med hänvisning till barn- och
utbildningsnämndens remissvar.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Magne Hallbergs (KD) förslag väljs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-02-07

Dnr 2019/375-141

Kommunstyrelsen

Anna Aldegren
Näringslivsstrateg
0304-60 12 90
anna.aldegren@tjorn.se

Skriv beslutsinstans

Tjänsteutlåtande - Motion från Martin Johansson
om entreprenörskap och företagande i skolan
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att;
1. Ge kommunstyrelsen uppdrag att tillsammans med Barn och
utbildningsnämnden ta fram en struktur för hur entreprenörskap skall
kunna löpa som en röd tråd genom skoltiden, i enlighet med föreslagen
näringslivsstrategi. Strukturen skall innehålla befintliga insatser samt
förslag på kompletterade insatser för att skapa en helhet som stärker varje
elev.
2. I övrigt anse motionen besvarad.
Sammanfattning
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om entreprenörskap och
företagande i skolan.

TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

Sverigedemokraterna Tjörn föreslår i sin motion kommunfullmäktige att
besluta:
•

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

•

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

•

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

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

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

Ärendet
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om entreprenörskap och
företagande i skolan.
Sverigedemokraterna Tjörn föreslår i sin motion kommunfullmäktige att
besluta:
•

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

•

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

•

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

Remiss har skickats till Barn och utbildningsnämnden som har
inkommit med svar. Svaret visat att Tjörns kommun har valt att
uppfylla de nationella målen och riktlinjerna kring studie- och
yrkesvalsvägledning genom att bland annat: uppmana mellanstadiets
elever till frivillig praktik, två veckors prao under årskurs 8 och/eller
årskurs 9, anordna yrkesdagar samt besöka gymnasiedagarna Future
Skills i Göteborg. Där till ges löpande studie- yrkesvalsvägledning till
både elever och lärare inför gymnasievalet. Redan i de lägre
årskurserna ges förutsättningar för att utveckla kunskaper och
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erfarenheter för kommande yrkesliv. Detta görs bland annat genom
studiebesök i närområdet.
Det saknas dock en gemensam struktur och en tydlighet i vilka insatser
som görs, främst i de lägre årskurserna. Detta skulle kunna skapas genom
att arbeta fram en struktur liknande det så kallade ”kulturträdet”. Det
skulle innebära att man identifierar redan existerade insatser och på så
sätt även synliggör vad vi behöver komplettera med. Syftet är att leva
upp till det som föreslagen näringslivstrategi föreslår, det vill säga att
samverkan skola-näringsliv skall löpa som en röd tråd genom skoltiden.
Strukturen bör, likt kulturträdet, tydliggöra vilket basutbud av aktiviteter
varje årskurs skall genomföra samt att det finns minst en aktivitet per
årskurs som knyter an till läroplanens mål i de olika ämnena såväl som
till övergripande mål och riktlinjer.

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

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

Ann-Britt Svedberg
Kommunchef

Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Besöksadress
Kroksdalsvägen 1

Telefon
Fax
E-post

0304-60 10 00
0304-60 10 19
kommun@tjorn.se

198

Org.nr
BG
Internet

212000-1306
641-9741
www.tjorn.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2020-01-30

§9

Remiss - motion från Martin Johansson (SD) om entreprenörskap
och företagande i skolan
2019/301
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till remissvar,
tjänsteutlåtande, daterat 2020-01-22.
Sammanfattning
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om entreprenörskap och
företagande i skolan.
Sverigedemokraterna Tjörn föreslår i sin motion kommunfullmäktige att besluta:
• Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att bjuda in
entreprenörer och företag så att de kan berätta om sin verksamhet,
vilken yrkeskategori de eller anställda har som krävs.
•

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

•

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

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

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2020-01-30

I Tjörns kommun har olika vägar valts för att uppfylla dessa mål:
 På mellanstadiet uppmanas eleverna till frivillig praktik, främst
tillsammans med föräldrar.
 På Häggvallskolan och Bleketskolan genomförs minst två praoveckor
under årskurs 8 och/eller årskurs 9.
 Bleket- och Häggvallskolans elever i årskurs 9 besöker varje år
gymnasiedagarna i Göteborg.
 På Bleket- och Häggvallskolan anordnas ”Yrkesdagar” där företag och
vårdnadshavare bjuds in till skolorna för att genomföra olika work shops
samt informera om sina verksamheter respektive yrken.
I olika ämnen ges undervisning om olika yrkesområden och arbetsmiljö. Studie- och
yrkesvägledaren (SYV) genomför vägledningssamtal, enskilt eller tillsammans med
vårdnadshavare. Informationsmöten angående olika studieval hålls av SYV för
elever samt föräldrar. Detta för att eleven ska ges förutsättningar att göra väl
underbyggda studieval.
Redan i de lägre årskurserna ges förutsättningar för att utveckla kunskaper och
erfarenheter för kommande yrkesliv. Detta görs bland annat genom studiebesök i
närområdet.
Eleven behöver också utveckla kunskaper om sig själv och få insikter om sina
intressen, förmågor, möjligheter och eventuella begränsningar samt ges
förutsättningar att reflektera om sig själv och sin egen utveckling i förhållande till
sina mål inför framtiden.
Skolsköterskan erbjuder medicinsk studie- och yrkesvägledning utifrån behov.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige 2019-11-14 § 274
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2020-01-22
Förslag till beslut på sammanträdet
Louise Marklund (M) föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Gert Kjellberg (TP) yrkar tillägg till förvaltningens förslag:
1. Det som motionären föreslår är redan infört genom läroplanen. Kommunens
högstadieskolor har regelbundna kontakter samt besök från näringslivet.
2. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att styrelsen
föreslår att fullmäktige beslutar att avslå motionen i dess helhet.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Louise Marklunds förslag väljs.
Beslutet skickas till
Kommunkansliet

Justerandes sign
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-01-22

Dnr 2019/301-611

Barn- och utbildningsnämnden

Dan Christoffersson
Verksamhetskoordinator
0304-601904
dan.christoffersson@tjorn.se

Barn- och utbildningsnämnden

Remiss - Motion från Martin Johansson om
entreprenörskap och företagande i skolan
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till
remissvar, tjänsteutlåtande, daterat 2020-01-22.
Sammanfattning
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om
entreprenörskap och företagande i skolan.
Sverigedemokraterna Tjörn föreslår i sin motion kommunfullmäktige att
besluta:
•

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

•

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

•

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

Förvaltningens förslag till remissvar
TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i
klassrummet. Arbetsformerna stimulerar fantasi och skapande. För
Tjörns skolor är drivkrafter och motivation viktiga kompetenser för det
entreprenöriella lärandet i alla åldrar. I ett 1–16 års perspektiv arbetar
Tjörns förskolor och skolor med att utveckla nyfikenhet, självtillit,
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kreativitet och mod att ta risker. Eleverna tränas också i att fatta beslut,
kommunicera och samarbeta.
I skollag, läroplan och allmänna råd för grundskolan från Skolverket ges
riktlinjer om arbetet med arbetsmarknad och arbetslivets förändringar
och villkor samt utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett
globalt samhälle. Studie- och yrkesvägledning är en rättighet för eleven
och skolan har ett viktigt och omfattande uppdrag att stödja eleverna i att
göra väl underbyggda val. Ett viktigt budskap i de allmänna råden är att
undervisning, information och vägledningssamtal tillsammans utgör den
studie- och yrkesvägledning som ska stödja elevens val av studier och
yrke.
I Tjörns kommun har olika vägar valts för att uppfylla dessa mål:
 På mellanstadiet uppmanas eleverna till frivillig praktik, främst
tillsammans med föräldrar.
 På Häggvallskolan och Bleketskolan genomförs minst två
praoveckor under årskurs 8 och/eller årskurs 9.
 Bleket- och Häggvallskolans elever i årskurs 9 besöker varje år
gymnasiedagarna i Göteborg.
 På Bleket- och Häggvallskolan anordnas ”Yrkesdagar” där
företag och vårdnadshavare bjuds in till skolorna för att
genomföra olika work shops samt informera om sina
verksamheter respektive yrken.
I olika ämnen ges undervisning om olika yrkesområden och arbetsmiljö.
Studie- och yrkesvägledaren (SYV) genomför vägledningssamtal, enskilt
eller tillsammans med vårdnadshavare. Informationsmöten angående
olika studieval hålls av SYV för elever samt föräldrar. Detta för att
eleven ska ges förutsättningar att göra väl underbyggda studieval.
Redan i de lägre årskurserna ges förutsättningar för att utveckla
kunskaper och erfarenheter för kommande yrkesliv. Detta görs bland
annat genom studiebesök i närområdet.
Eleven behöver också utveckla kunskaper om sig själv och få insikter om
sina intressen, förmågor, möjligheter och eventuella begränsningar samt
ges förutsättningar att reflektera om sig själv och sin egen utveckling i
förhållande till sina mål inför framtiden.
Skolsköterskan erbjuder medicinsk studie- och yrkesvägledning utifrån
behov.

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

Lena Ericsson
Förvaltningschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-11-14

§274

Anmälan av motion från Martin Johansson (SD) om
entreprenörskap och företagande i skolan
2019/375
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.
Sammanfattning
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om entreprenörskap och
företagande i skolan.
Motionens innehåll
”Bakgrund och motivering
Entreprenörskap och företagande ska löpa som en röd tråd genom hela
skolsystemet. Så står det i den nationella strategi som ska främja arbetet med
entreprenörskap i skolan. Men hur gör lärarna för att implementera
entreprenörskap i varje ämne? För många lärare är detta något nytt, ett
ogreppbart område som de aldrig undervisat i förut. Därför måste
entreprenörskap bli ett naturligt inslag i skolan, redan från tidigare åldrar. De
studieresultat en elev uppnår i skolan och de val en elev gör under sin skoltid,
kommer få stor påverkan på hans eller hennes framtid.
Ett felaktigt val kan leda till att personen inte alls kommer till sin rätt under
den utbildning eleven valt - med låga betyg och otillräcklig kunskap som följd.
Så rätt beslut krävs som alltid kunskap, detta gäller oavsett vad valet än handlar
om eller hur gammal - eller ung - eleven är.
Det gör ju så att missmatchning minskar avsevärt.
Genom att bjuda in entreprenörskap och företagandet till skolorna och dess
högstadieklasser, ges högstadieeleverna möjlighet att få djupare kunskap om
samhället, olika företag och olika yrken - vad de innebär och vilka krav som
ställs på dig för att få jobba som det.
Utöver att dom besöker skolor, kan dem med fördel uppmuntras bjuda in
klasser på studiebesök till sig själva i samma syfte.
Sverigedemokraterna Tjörn föreslår därför kommunfullmäktige att besluta:

Justerandes sign
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•

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

•

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

•

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

Beslutsunderlag
Motion den 7 november 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-03-05
§68

Svar på motion från Martin Johansson (SD) om digital tjänst för
ekonomiskt bistånd
2019/374
Beslut
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad
med hänvisning till att de tekniska förutsättningar som behövs för en automatiserad
digital försörjningsprocess i nuläget saknas. Rekommendationen är att fatta ett
sådant beslut när förutsättningarna finns.
Reservation
Martin Johansson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om digital tjänst för ekonomiskt
bistånd.
Motionens innehåll
”Sveriges socialförsäkringssystem bygger på de som arbetar bär mer än sin egen
kostnad. Den nödvändiga balansen mellan bidragande och behövande är idag
rubbad, vilket märks tydligt idag i välfärdsbelastningen som har växt fram uti
kommunerna. Vi tror på vikten av att våga ställa krav med att försörjningsstödet
skall villkoras med motprestationer till kommunen, samtidigt som en belastad
förvaltning behöver verktyg för att uppnå ett sådant mål.
I flera kommuner har ett digitalt system inplanterats. Med ett sådant system handhas
första ansökan digitalt och kontrolleras elektroniskt. Rättssäkerheten ökar och den
enskilda får en bättre och snabbare service, samtidigt som myndigheten kan frigöra
personal och verka på ett mer effektivt sätt för att stötta individen att nå försörjning.
Om administrativa hanteringen minskar förväntas de också resultera i att människor
som står långt ifrån arbetsmarknaden kan gå från bidrag till jobb. De skulle innebära
stora positiva effekter för både individen och kommunen i stort.
Trelleborgs kommun belönades 2017 med utmärkelsen Guldlänken för sitt arbete
där de tog hjälp av artificiell intelligens för att ytterligare utveckla SSBTEK
(SammanSatt BasTjänst för Ekonomiskt Bistånd) och kraftigt sänka
handläggningstiderna för försörjningsstöd.
https://skl.se/integrationsocialomsorg/ekonomisktbistandforsorjning/ssbtekdigitaltja
nstforekonomisktbistand.2998.html.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2020-03-05
Guldlänken har funnits sedan 1999 och premierar och stimulerar den mest
innovativa förvaltningsutvecklingen inom det offentliga Sverige. Arrangörer av
Guldlänken är bland annat Sveriges Kommuner och Landsting, staten genom
Regeringskansliet och konferensen Offentliga Rummet.
Sverigedemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige att besluta.
Att: - Ge socialförvaltningen i uppdrag att utreda och presentera en digital tjänst för
ekonomiskt bistånd som kan inplanteras i verksamheten.”
Förvaltningens kommentar
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om digital tjänst för ekonomiskt
bistånd. Ärendet har remitterats till socialnämnden. Nämnden ställer sig positiv till
motionen men anser att det i dagsläget finns förutsättningar för ett sådant införande.
Ett genomförande av en digital tjänst för ekonomiskt bistånd innehåller en mängd
verksamhetsmässiga ställningstaganden såväl som tekniska förutsättningar.
Kommunstyrelsens yttrande gäller de tekniska förutsättningar som behövs för att
möjliggöra en digital tjänst.
Socialförvaltningens verksamhetssystem MagnaCura, där handläggning av
ekonomiska bistånd utförs idag, utvecklas inte längre av leverantören. En ny och
modern plattform behöver införskaffas innan en helt eller delvis automatiserad
digital tjänst är möjlig att implementera.
Det är fullt möjligt att publicera digitala tjänster på tjorn.se, både i dagens tekniska
miljö samt i nästa generations hemsida som produktionssätts under året.
Rekommendationen är därför att fatta ett sådant beslut när förutsättningarna finns.
Kommunkansliet anser med detta svar att motionen kan anses besvarad.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 37 den 20 februari 2020
Socialnämnden 2020-01-29, § 11
Kommunfullmäktige 2019-11-14, § 273
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-01-28
Motion om digital tjänst för ekonomiskt bistånd
Förslag till beslut på sammanträdet
Tanja Siladji Dahne (MP), Lars Carlsson (M) och Bo Bertelsen (M) föreslår att
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.
Martin Johansson (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige
besluta att bifalla motionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2020-03-05
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Tanja Siladji Dahne (MP) m.fl. förslag
väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Tanja Siladji Dahne (MP) m.fl. förslag
Nej- röst för Martin Johansson (SD) förslag
Omröstningsresultat
10 Ja röster, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Magne Hallberg (KD), Bo
Bertelsen (M), Tanja Siladji Dahne (MP), Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S),
Gert Kjellberg (TP), Magnus Gullbrandsson (TP), Björn Möller (-).
1 Nej röster, Martin Johansson (SD).
Tanja Siladji Dahne (MP) m.fl.förslag väljs

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-02-20

§37

Svar på motion från Martin Johansson (SD) om digital tjänst för
ekonomiskt bistånd
2019/374
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad med hänvisning till att de
tekniska förutsättningar som behövs för en automatiserad digital försörjningsprocess
i nuläget saknas. Rekommendationen är att fatta ett sådant beslut när
förutsättningarna finns.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om digital tjänst för ekonomiskt
bistånd.
Motionens innehåll
”Sveriges socialförsäkringssystem bygger på de som arbetar bär mer än sin egen
kostnad. Den nödvändiga balansen mellan bidragande och behövande är idag
rubbad, vilket märks tydligt idag i välfärdsbelastningen som har växt fram uti
kommunerna. Vi tror på vikten av att våga ställa krav med att försörjningsstödet
skall villkoras med motprestationer till kommunen, samtidigt som en belastad
förvaltning behöver verktyg för att uppnå ett sådant mål.
I flera kommuner har ett digitalt system inplanterats. Med ett sådant system handhas
första ansökan digitalt och kontrolleras elektroniskt. Rättssäkerheten ökar och den
enskilda får en bättre och snabbare service, samtidigt som myndigheten kan frigöra
personal och verka på ett mer effektivt sätt för att stötta individen att nå försörjning.
Om administrativa hanteringen minskar förväntas de också resultera i att människor
som står långt ifrån arbetsmarknaden kan gå från bidrag till jobb. De skulle innebära
stora positiva effekter för både individen och kommunen i stort.
Trelleborgs kommun belönades 2017 med utmärkelsen Guldlänken för sitt arbete
där de tog hjälp av artificiell intelligens för att ytterligare utveckla SSBTEK
(SammanSatt BasTjänst för Ekonomiskt Bistånd) och kraftigt sänka
handläggningstiderna för försörjningsstöd.
https://skl.se/integrationsocialomsorg/ekonomisktbistandforsorjning/ssbtekdigitaltja
nstforekonomisktbistand.2998.html.
Guldlänken har funnits sedan 1999 och premierar och stimulerar den mest
innovativa förvaltningsutvecklingen inom det offentliga Sverige. Arrangörer av
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-02-20

Guldlänken är bland annat Sveriges Kommuner och Landsting, staten genom
Regeringskansliet och konferensen Offentliga Rummet.
Sverigedemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige att besluta.
Att: - Ge socialförvaltningen i uppdrag att utreda och presentera en digital tjänst för
ekonomiskt bistånd som kan inplanteras i verksamheten.”
Förvaltningens kommentar
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om digital tjänst för ekonomiskt
bistånd. Ärendet har remitterats till socialnämnden. Nämnden ställer sig positiv till
motionen men anser att det i dagsläget finns förutsättningar för ett sådant införande.
Ett genomförande av en digital tjänst för ekonomiskt bistånd innehåller en mängd
verksamhetsmässiga ställningstaganden såväl som tekniska förutsättningar.
Kommunstyrelsens yttrande gäller de tekniska förutsättningar som behövs för att
möjliggöra en digital tjänst.
Socialförvaltningens verksamhetssystem MagnaCura, där handläggning av
ekonomiska bistånd utförs idag, utvecklas inte längre av leverantören. En ny och
modern plattform behöver införskaffas innan en helt eller delvis automatiserad
digital tjänst är möjlig att implementera.
Det är fullt möjligt att publicera digitala tjänster på tjorn.se, både i dagens tekniska
miljö samt i nästa generations hemsida som produktionssätts under året.
Rekommendationen är därför att fatta ett sådant beslut när förutsättningarna finns.
Kommunkansliet anser med detta svar att motionen kan anses besvarad.
Tidigare beslut
Socialnämnden 2020-01-29, § 11
Kommunfullmäktige 2019-11-14, § 273
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-01-28
Motion om digital tjänst för ekonomiskt bistånd
Förslag till beslut på sammanträdet
Magne Hallberg (KD) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag
till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-01-28

Dnr 2019/374-754

Kommunstyrelsen

Catarina Cani
Kvalitetsstrateg
0304-60 10 23
catarina.cani@tjorn.se

Kommunstyrelsen

TU - Svar på motion från Martin Johansson (SD)
om digital tjänst för ekonomiskt bistånd
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad med hänvisning
till att de tekniska förutsättningar som behövs för en automatiserad
digital försörjningsprocess i nuläget saknas. Rekommendationen är att
fatta ett sådant beslut när förutsättningarna finns.
Sammanfattning
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om digital tjänst för
ekonomiskt bistånd.
Motionens innehåll
”Sveriges socialförsäkringssystem bygger på de som arbetar bär mer än
sin egen kostnad. Den nödvändiga balansen mellan bidragande och
behövande är idag rubbad, vilket märks tydligt idag i
välfärdsbelastningen som har växt fram uti kommunerna. Vi tror på
vikten av att våga ställa krav med att försörjningsstödet skall villkoras
med motprestationer till kommunen, samtidigt som en belastad
förvaltning behöver verktyg för att uppnå ett sådant mål.
I flera kommuner har ett digitalt system inplanterats. Med ett sådant
system handhas första ansökan digitalt och kontrolleras elektroniskt.
Rättssäkerheten ökar och den enskilda får en bättre och snabbare service,
samtidigt som myndigheten kan frigöra personal och verka på ett mer
effektivt sätt för att stötta individen att nå försörjning. Om administrativa
hanteringen minskar förväntas de också resultera i att människor som står
långt ifrån arbetsmarknaden kan gå från bidrag till jobb. De skulle
innebära stora positiva effekter för både individen och kommunen i stort.
TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

Trelleborgs kommun belönades 2017 med utmärkelsen Guldlänken för
sitt arbete där de tog hjälp av artificiell intelligens för att ytterligare
utveckla SSBTEK (SammanSatt BasTjänst för Ekonomiskt Bistånd) och
kraftigt sänka handläggningstiderna för försörjningsstöd.
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Dnr 2019/374-754

https://skl.se/integrationsocialomsorg/ekonomisktbistandforsorjning/ssbt
ekdigitaltjanstforekonomisktbistand.2998.html.
Guldlänken har funnits sedan 1999 och premierar och stimulerar den
mest innovativa förvaltningsutvecklingen inom det offentliga Sverige.
Arrangörer av Guldlänken är bland annat Sveriges Kommuner och
Landsting, staten genom Regeringskansliet och konferensen Offentliga
Rummet.
Sverigedemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige att besluta.
Att: - Ge socialförvaltningen i uppdrag att utreda och presentera en
digital tjänst för ekonomiskt bistånd som kan inplanteras i
verksamheten.”
Förvaltningens kommentar
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om digital tjänst för
ekonomiskt bistånd. Ärendet har remitterats till socialnämnden.
Nämnden ställer sig positiv till motionen men anser att det i dagsläget
finns förutsättningar för ett sådant införande.
Ett genomförande av en digital tjänst för ekonomiskt bistånd innehåller
en mängd verksamhetsmässiga ställningstaganden såväl som tekniska
förutsättningar. Kommunstyrelsens yttrande gäller de tekniska
förutsättningar som behövs för att möjliggöra en digital tjänst.
Socialförvaltningens verksamhetssystem MagnaCura, där handläggning
av ekonomiska bistånd utförs idag, utvecklas inte längre av leverantören.
En ny och modern plattform behöver införskaffas innan en helt eller
delvis automatiserad digital tjänst är möjlig att implementera.
Det är fullt möjligt att publicera digitala tjänster på tjorn.se, både i
dagens tekniska miljö samt i nästa generations hemsida som
produktionssätts under året. Rekommendationen är därför att fatta ett
sådant beslut när förutsättningarna finns.
Kommunkansliet anser med detta svar att motionen kan anses besvarad.
Tidigare beslut
Socialnämnden 2020-01-29, § 11
Kommunfullmäktige 2019-11-14, § 273
Bilagor
Motion om digital tjänst för ekonomiskt bistånd
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Dnr 2019/374-754

Ärendet
Hur morgondagens process för försörjningsstöd skall se ut, vilka
möjligheter, utvecklingsområden samt utmaningar som finns med en helt
eller delvis automatiserad process handlar främst om verksamhetsfrågor.
Ett exempel på frågeställning gäller beslutsfattandet i processen, se
aktuell JO-anmälan gentemot Trelleborgs kommun.
Länk: https://www.offentligaaffarer.se/2020/01/20/jo-anmalertrelleborgs-kommun/
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

Socialnämnden

2020-01-29
§11

Remiss - Motion från Martin Johansson (SD) om digital tjänst för
ekonomiskt bistånd
2019/188
Beslut
Socialnämnden ställer sig bakom förslaget till digital tjänst för ansökan och
bearbetning av ekonomiskt bistånd men rekommenderar kommunfullmäktige att ta
ett sådant beslut först när de tekniska förutsättningarna är möjliga.
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om digital tjänst för ekonomiskt
bistånd. Kommunfullmäktige har beslutat 2019-11-14 § 141 att motionen får
väckas.
I motionen står att läsa; ” Med ett sådant system handhas första ansökan digitalt och
kontrolleras elektroniskt. Rättssäkerheten ökar och den enskilda får en bättre och
snabbare service, samtidigt som myndigheten kan frigöra personal och verka på ett
mer effektivt sätt för att stötta individen att nå försörjning”.
Förvaltningen ställer sig positiva till ett införande av en digital tjänst för ansökan
och bearbetning av ansökningar om ekonomiskt bistånd. För att implementera detta
i socialtjänsten på Tjörns kommun krävs en digital plattform och hemsida anpassad
för tjänsten.
Ny hemsida är under uppbyggnad och där finns ett krav från socialförvaltningen att
plattformen ska vara digitalt anpassad.
Socialnämnden anser med detta svar remissen besvarad.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-14, § 273
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-01-07

Justerandes sign
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Beslutet skickas till
Kommunkansliet
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2019-11-14

§273

Anmälan av motion från Martin Johansson (SD) om digital tjänst för
ekonomiskt bistånd
2019/374
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.
Sammanfattning
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om digital tjänst för ekonomiskt
bistånd.
Motionens innehåll
”Sveriges socialförsäkringssystem bygger på de som arbetar bär mer än sin egen
kostnad. Den nödvändiga balansen mellan bidragande och behövande är idag
rubbad, vilket märks tydligt idag i välfärdsbelastningen som har växt fram uti
kommunerna. Vi tror på vikten av att våga ställa krav med att försörjningsstödet
skall villkoras med motprestationer till kommunen, samtidigt som en belastad
förvaltning behöver verktyg för att uppnå ett sådant mål.
I flera kommuner har ett digitalt system inplanterats. Med ett sådant system handhas
första ansökan digitalt och kontrolleras elektroniskt. Rättssäkerheten ökar och den
enskilda får en bättre och snabbare service, samtidigt som myndigheten kan frigöra
personal och verka på ett mer effektivt sätt för att stötta individen att nå försörjning.
Om administrativa hanteringen minskar förväntas de också resultera i att människor
som står långt ifrån arbetsmarknaden kan gå från bidrag till jobb. De skulle innebära
stora positiva effekter för både individen och kommunen i stort.
Trelleborgs kommun belönades 2017 med utmärkelsen Guldlänken för sitt arbete
där de tog hjälp av artificiell intelligens för att ytterligare utveckla SSBTEK
(SammanSatt BasTjänst för Ekonomiskt Bistånd) och kraftigt sänka
handläggningstiderna för försörjningsstöd.
https://skl.se/integrationsocialomsorg/ekonomisktbistandforsorjning/ssbtekdigitaltja
nstforekonomisktbistand.2998.html.
Guldlänken har funnits sedan 1999 och premierar och stimulerar den mest
innovativa förvaltningsutvecklingen inom det offentliga Sverige. Arrangörer av
Guldlänken är bland annat Sveriges Kommuner och Landsting, staten genom
Regeringskansliet och konferensen Offentliga Rummet.
Sverigedemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige att besluta.
Justerandes sign
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Att: - Ge socialförvaltningen i uppdrag att utreda och presentera en digital tjänst för
ekonomiskt bistånd som kan inplanteras i verksamheten.”
Beslutsunderlag
Motion den 7 november 2019.
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Kållekärr 2019-10-01

Digital tjänst för ekonomiskt bistånd
Sveriges socialförsäkringssystem bygger på de som arbetar bär mer än sin egen kostnad.
Den nödvändiga balansen mellan bidragande och behövande är idag rubbad, vilket märks
tydligt idag i välfärdsbelastningen som har växt fram uti kommunerna. Vi tror på vikten av
att våga ställa krav med att försörjningsstödet skall villkoras med motprestationer till
kommunen, samtidigt som en belastad förvaltning behöver verktyg för att uppnå ett sådant
mål.
I flera kommuner har ett digitalt system inplanterats. Med ett sådant system handhas första
ansökan digitalt och kontrolleras elektroniskt. Rättssäkerheten ökar och den enskilda får en
bättre och snabbare service, samtidigt som myndigheten kan frigöra personal och verka på
ett mer effektivt sätt för att stötta individen att nå försörjning. Om administrativa
hanteringen minskar förväntas de också resultera i att människor som står långt ifrån
arbetsmarknaden kan gå från bidrag till jobb. De skulle innebära stora positiva effekter för
både individen och kommunen i stort.
Trelleborgs kommun belönades 2017 med utmärkelsen Guldlänken för sitt arbete där de tog
hjälp av artificiell intelligens för att ytterligare utveckla SSBTEK (SammanSatt BasTjänst för
Ekonomiskt Bistånd) och kraftigt sänka handläggningstiderna för försörjningsstöd.
https://skl.se/integrationsocialomsorg/ekonomisktbistandforsorjning/ssbtekdigitaltjanstfor
ekonomisktbistand.2998.html.
Guldlänken har funnits sedan 1999 och premierar och stimulerar den mest innovativa
förvaltningsutvecklingen inom det offentliga Sverige. Arrangörer av Guldlänken är bland
annat Sveriges Kommuner och Landsting, staten genom Regeringskansliet och konferensen
Offentliga Rummet.
Sverigedemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige att besluta.
Att:
-

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

Martin Johansson (SD)

http://tjorn.sverigedemokraterna.se/
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Kållekärr 2020-06-14

Motion om öppettider i Tjörns Kundcenter 2.0
Turistbyrå och Bibliotek
Tjörns kundcenter har sedan start 2011 haft
Öppettiderna Sommartid vecka 24 till vecka 35
Måndag – torsdag
08:00 – 19:00 (Biblioteket 10:00 – 19:00)
Fredag
08:00 – 18:00 (Biblioteket 10:00 – 18:00)
Lördag och söndag
09:00 – 17:00 (Biblioteket 10:00 – 15:00)
Öppettiderna Vintertid från. V36 till vecka 23
Måndag – torsdag
08:00 – 19:00 (Biblioteket 10:00 – 19:00)
Fredag
08:00 – 17:00 (Biblioteket 10:00 – 17:00)
Lördag och söndag
11:00 – 15:00 (Biblioteket 11:00 – 15:00)
För att optimera med resurser, tid och nödvändiga besparingar i framtiden så
föreslår vi att kommunen lägger denna service mer optimalt för att möta
våra medborgare på bästa möjliga tid.
Sverigedemokraterna Tjörn föreslår därför kommunfullmäktige att besluta.
Att: ta fram statistik på antal dagsbesök till Kundcenter, Bibliotek och
Turistbyrå.
Att: undersöka öppettiderna i Kundcenter, Bibliotek och Turistbyrå till förslag
enligt nedan eller andra tider för att optimera resurserna tillika efterfrågan för
bästa service.
Förslagvis men ej beslutsfattande:
: Sommar tider: Veckorna 25 – 34
: Måndag - torsdag
08:00 - 19:00 (Biblioteket 10:00 – 19:00)
: Fredag
08:00 – 17:00 (Biblioteket 10:00 – 17:00)
: Lördag och söndag
11:00 - 15:00 (Biblioteket 11:00 – 15:00)
: Vinter öppet: veckor 1-24 och vecka 35-52
: Måndag & torsdag
08:00 – 19:00 (Biblioteket 10:00 – 19:00)
: Tisdag, onsdag & fredag 08:00 – 17:00 (Biblioteket 10:00 – 17:00)
: Lördag
11:00 – 15:00 (Biblioteket 11:00 – 15:00)
: Söndagar
Stängt (Biblioteket lättöppet för självservice)
: Lätthelgsdagar
Stängt (Biblioteket lättöppet för självservice)

_____________________

____________________

Martin Johansson (SD)

Rikard Simensen (SD)
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Kållekärr 2020-07-26
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Det här är en motion om tak över huvudet och en dörr att stänga eller öppna
efter eget gottfinnande för alla.
När den här motionen skrivs finns det 48 objekt till salu på Tjörn enligt
hemnet.se. Billigaste är ett rum på 9,1kvm och kostar 330 000 kr. Förutsatt att
det inte bli budgivning. Att köpa sin bostad är verkligen inte alla förunnat. Vi
kan inte blunda för att det finns människor som arbetar, vill bo här och att deras
barn skall växa upp här men inte har pengar till en kontantinsats. Vi vet också att
en del hyr i privat regi till rejält överpris. Få ungdomar har råd att bo kvar.
Sommargäster betalar inte skatt här.
Mot bakgrund av det här anser Vänsterpartiet Tjörn att det behövs fler
hyresrätter. För att skapa hyresrätter till en rimlig kostnad krävs troligen att
kommunen bygger i egen regi. Då behöver blivande hyresgäster inte betala för
byggherrens risk och vinst.
Vi yrkar:
Att kommunen avsätter mark för byggnation av hyresrätter.
Att kommunen i vänta på att nya hyresrätter byggs inte ger bygglov till
byggnation av bostadsrätter och liknande förrän behovet av hyresrätter är täckt.
Att kommunen drar upp riktlinjer för hur byggandet av hyresrätter skall gå till
och med hjälp av TBAB inleder ett projekt med byggande i egen regi.

För Vänsterpartiet Tjörn

Alma Sibrian
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