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Kommunfullmäktige

2020-10-08

Kungörelse

Kommunfullmäktige sammanträder den 15 oktober 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 202005-14/§83. För den som deltar på distans sker incheckning vid
18:10.
Föredragningar
18:35 – 18:50
Strandstädarna i Bohuslän Verksamhetsberättelse 2019/2020
18:50 – 19:05
Information om Svenskt Näringslivs
företagsrankning
Efter ajournering Information om socialnämndens
verksamhetsområden med anledning av covid-19pandemin
Inledning
1

Mötets öppnande

2

Val av protokollsjusterare (Protokollet
föreslås justeras 20/10 kl 16:15)

3

Upprop

4

Fastställande av dagordning

Beslutsärenden
5

Återremitterat ärende: Antagande av
näringslivsstrategi

1

2017/700
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6

Tjörns kommuns delårsbokslut per augusti
2020

2020/233

7

Förslag till sammanträdesdagar 2021 för
kommunfullmäktige

2020/207

8

Redovisning av partistöd för räkenskapsåret
2019

2018/408

9

Pensionspolicy Tjörns kommun medarbetare 2020/220

10 Antagande av reglemente för Rådet för hälsa 2020/195
och social hållbarhet
11 Bekräftelse av borgensförbindelse,
regressavtal och garantiavtal gällande
Kommuninvest

2019/438

12 Ansökan om kommunalt borgensåtagande
Gymnastikföreningen Atletica

2019/396

13 Ansökan om utökad kommunal borgen till
Stiftelsen Tjörns Ishall

2019/144

14 Antagande av taxa för egenavgifter inom
färdtjänsten till följd av ny zonstruktur

2020/93

15 Återremitterat ärende: Hemställan om att
ändra inkallelseordningen för ersättare i
Sverigedemokraterna

2020/45

16 Förnyat beslut samt utvärdering av digitala
sammanträden för kommunfullmäktige och
nämnder

2020/99

17 Redovisning av ej förberedda motioner,
oktober 2020

2020/268

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

2019/375

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

2020/31
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20 Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om
att säkerställa saklighet och rättssäkerhet
från upphandlade advokatfirmor

2020/37

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

2018/427

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

2019/348

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

2020/260

24 Fråga från Martin Johansson (SD) ställd till
Tjörns Bostads ABs styrelseordförande
Magne Hallberg (KD) om hur många
solceller TBAB installerat från 2017 och
framåt

2020/259

Anmälningsärenden
25 Anmälan av motion från Gert Kjellberg (TP) 2019/365
om att be fastighetsägare inom kommunala
VA-områden, som fått sitt dricksvatten från
Stenungsunds kommun, om ursäkt för
bevattningsförbudet som infördes juli 2019
26 Anmälan av motion från Martin Johansson
(SD) om ändring av riktlinjer för flaggning

2020/267

27 Anmälan av motion från Benny Halldin (S)
om utredning för att förbättra möjligheterna
till lyckade chefsrekryteringar

2020/263

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

2020/264

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

2020/265
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30 Anmälan av interpellation från Alma Sibrian 2020/266
(V) ställd till socialnämndens ordförande
Gun Alexandersson Malm (L) om
användningen av timvikarier
Information/För kännedom
31 Strandstädarna i Bohuslän Verksamhetsberättelse 2019/2020
32 Information om Svenskt Näringslivs
företagsrankning
33 Information om socialnämndens
verksamhetsområden med anledning av
covid-19-pandemin
34 För kännedom: Aktuella domar

Välkomna!
Anders G Högmark (M)
ordförande

Johan Nilsson
kommunsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-01
§197

Återremitterat ärende: Antagande av näringslivsstrategi
2017/700
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktig besluta
1. anta Tjörns kommuns näringslivsstrategi 2020-2035
2. upphäva tidigare antagen näringslivsstrategi (KF 2013-11-21, § 222) och därtill
hörande handlingsplaner.
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
Enligt uppdrag från KSAU i november 2017 har en näringslivsstrategi arbetats fram
i nära samråd med det lokala näringslivet och med uppgift att harmonisera med
Göteborgs Stad näringslivsstrategiska program som antogs mars 2018.
Den föreslagna strategin bygger på en liknande struktur som Göteborg Stads
näringslivsstrategiska program.
Vid kommunfullmäktiges möte 2020-08-27 beslutades att skicka förslaget på
näringslivsstrategi på återremiss utifrån synpunkter inlämnade av Rosalie Sanyang.
Ansvarig handläggare har beaktat de tre yrkanden som inlämnades och ändringar i
förslaget har gjorts så som beskrivet under rubriken Ärendet.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 167 den 17 september 2020
Kommunfullmäktige § 115 den 27 augusti 2020 (återremiss),
Kommunstyrelsen, § 73 den 5 mars 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 43 den 20 februari 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 217 oktober 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 221 den 16 november 2017
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-09-10
Tjörns kommuns näringslivsstrategi 2020-2035
Förslag till beslut på sammanträdet
Tanja Siladji Dahne (MP), Björn Möller (-) och Magne Hallberg (KD) föreslår att
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-09-17

§167

Återremitterat ärende: Antagande av näringslivsstrategi
2017/700
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktig besluta
1. anta Tjörns kommuns näringslivsstrategi 2020-2035
2. upphäva tidigare antagen näringslivsstrategi (KF 2013-11-21, § 222) och därtill
hörande handlingsplaner.
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
Enligt uppdrag från KSAU i november 2017 har en näringslivsstrategi arbetats fram
i nära samråd med det lokala näringslivet och med uppgift att harmonisera med
Göteborgs Stad näringslivsstrategiska program som antogs mars 2018.
Den föreslagna strategin bygger på en liknande struktur som Göteborg Stads
näringslivsstrategiska program.
Vid kommunfullmäktiges möte 2020-08-27 beslutades att skicka förslaget på
näringslivsstrategi på återremiss utifrån synpunkter inlämnade av Rosalie Sanyang.
Ansvarig handläggare har beaktat de tre yrkanden som inlämnades och ändringar i
förslaget har gjorts så som beskrivet under rubriken Ärendet.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige § 115 den 27 augusti 2020 (återremiss),
Kommunstyrelsen, § 73 den 5 mars 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 43 den 20 februari 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 217 oktober 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 221 den 16 november 2017
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-09-10
Tjörns kommuns näringslivsstrategi 2020-2035
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till
beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-09-10

Dnr 2017/700-140

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande antagande av Tjörns kommuns
näringslivsstrategi 2020-2035
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktig besluta
1. anta Tjörns kommuns näringslivsstrategi 2020-2035
2. upphäva tidigare antagen näringslivsstrategi (KF 2013-11-21, §
222) och därtill hörande 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 harmonisera med Göteborgs Stad näringslivsstrategiska program som
antogs mars 2018.
Den föreslagna strategin bygger på en liknande struktur som Göteborg
Stads näringslivsstrategiska program.
Vid kommunfullmäktiges möte 2020-08-27 beslutades att skicka
förslaget på näringslivsstrategi på återremiss utifrån synpunkter
inlämnade av Rosalie Sanyang.
Ansvarig handläggare har beaktat de tre yrkanden som inlämnades och
ändringar i förslaget har gjorts så som beskrivet under rubriken Ärendet.

TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige § 115 den 27 augusti 2020,
Kommunstyrelsen, § 73 den 5 mars 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 43 den 20 februari 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 217 oktober 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 221 den 16 november 2017

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 2017/700-140

Bilagor
Tjörns kommuns näringslivsstrategi 2020-2035
Beslutet skickas till
Näringslivsstrateg
Samtliga nämnder och styrelser i Tjörns kommun
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i augusti att återremittera förslaget till
Tjörns kommuns näringslivsstrategi med hänvisning till Rosalie
Sanyangs (S) yrkande:
Sid 26 Punkt 4.2.1
Ändra i första punkten under: ”Det gör Tjörns kommun genom att”
till: • Utveckla samverkan mellan skola-arbetsmarknadens partner och
näringslivet.
Samt lägg till en punkt
• Stärka vuxenutbildningen genom en satsning på Yrkes- och
studievägledning, samt stöd för deltagande i distansutbildningar för
vuxna, i samarbete med Folkhögskolan.
Samt ändra ordet stärka till utveckla på Sid 26 Under 4.2.2. i sista
punkten under ”Det gör Tjörns kommun genom att”
Ändringar
Efter att beaktat de tre yrkandena har följande ändringar genomförts i
Tjörns kommuns näringslivsstrategi 2020-2035.
sid 26 Punkt 4.2.1, första punkten har förtydligats med: ”,i enlighet med
gällande läroplan.”. Anledningen är att det framkom en otydlighet i
vilken roll näringslivet skall ha inom skolan. Att däremot, i enlighet med
yrkandet i fullmäktige, lyfta arbetsmarknadens parter skulle utesluta
många av Tjörns företag som är ensamföretagare. Den svenska modellen
på arbetsmarknaden och elevernas kunskap om densamma finns
upptagen i läroplanen och bör därför inte lyftas särskilt i en
näringslivsstrategi.
Kommunfullmäktige beslutade i augusti att återremittera förslaget till
Tjörns kommuns näringslivsstrategi med hänvisning till Rosalie
Sanyangs (S) yrkande:
Sid 26 Punkt 4.2.1
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0304-60 10 19
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Ändra i första punkten under: ”Det gör Tjörns kommun genom att”
till: • Utveckla samverkan mellan skola-arbetsmarknadens partner och
näringslivet.
Samt lägg till en punkt
• Stärka vuxenutbildningen genom en satsning på Yrkes- och
studievägledning, samt stöd för deltagande i distansutbildningar för
vuxna, i samarbete med Folkhögskolan.
Samt ändra ordet stärka till utveckla på Sid 26 Under 4.2.2. i sista
punkten under ”Det gör Tjörns kommun genom att”
Gjorda ändringar
Efter att beaktat de tre yrkandena har följande ändringar genomförts i
Tjörns kommuns näringslivsstrategi 2020-2035.
sid 26 Punkt 4.2.1, första punkten har förtydligats med: ”,i enlighet med
gällande läroplan.”. Anledningen är att det framkom en otydlighet i
vilken roll näringslivet skall ha inom skolan. Att däremot, i enlighet med
yrkandet i fullmäktige, lyfta arbetsmarknadens parter skulle utesluta
många av Tjörns företag som är ensamföretagare. Den svenska modellen
på arbetsmarknaden och elevernas kunskap om densamma finns
upptagen i läroplanen och bör därför inte lyftas särskilt i en
näringslivsstrategi.
I samma avsnitt har en insats lagts till;
”Nyttja digitaliseringens möjligheter och därigenom öka tillgängligheten
för utbildningar som erbjuds på andra platser. Detta kan bland annat
göras genom lokala läronoder.”
Digitaliseringen har tagit stora kliv under våren och trots att de digitala
möjligheterna genomgående lyfts i strategin, finns en stor vinst med att
poängtera det särskilt under strategin för kompetensförsörjning. Hur detta
bör genomföras eller i samverkan med vilka parter bör dock preciseras i
en kommande handlingsplan.
Ordet stärka har ändrats till utveckla på Sid 26 Under 4.2.2. i sista
punkten under ”Det gör Tjörns kommun genom att”, i enlighet med
yrkandet.
För att ta del av processen kring frmtagandet av strategin, remissvar och
hanterandet av dessa hänvisas till tjänsteutlåtande 2017/700-140

Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Besöksadress
Kroksdalsvägen 1

Telefon
Fax
E-post

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

9

Org.nr
BG
Internet

212000-1306
641-9741
www.tjorn.se

4 (4)
2020-09-10

Dnr 2017/700-140

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
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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

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/ikoner/
(hämtad 2019-08-29)
1
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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

Intervju med Torbjörn Wedebrand, VD Wallhamn AB i samband med Företagsarena
Tjörn den 30 november 2018.
2
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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

Fakta och statistik om Göteborgsregionens näringsliv 2019. Business Region
Göteborg, 2019.
5
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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.

Fakta och statistik som beskriver respektive styrka kommer från Näringsliv och
Tillväxt 2019, samt Fakta och statistik om Göteborgsregionens näringsliv 2019,
Business Region Göteborg.
6
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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.

Sida 17 (31)
Tjörns kommuns näringslivsstrategi 2020-2035
27

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
En mer utförlig beskrivning av det övergripande målet, nuläge och hur det är
framräknat finns i bilaga 1.
8
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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
Göteborgsregionen definieras här som NUTS 2 Västsverige och består av Västra
Götalands län och Halland.
9
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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.

Göteborgsregionen definieras här som NUTS 2 Västsverige och består av Västra
Götalands län och Halland.
10
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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.
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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

Sida 25 (31)
Tjörns kommuns näringslivsstrategi 2020-2035
35

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, i enlighet
med gällande läroplan.
 Samverka kring relevanta utbildningar som arbetslivet efterfrågar
på alla nivåer.
 Nyttja digitaliseringens möjligheter och därigenom öka
tillgängligheten för utbildningar som erbjuds på andra platser.
Detta kan bland annat göras genom lokala läronoder.
 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.
Tjörn är en attraktiv plats att verka, bo på och besöka.


Verka för bättre matchning av kompetenser tillsammans med
näringslivet för ökad delaktighet på arbetsmarknaden.

4.2.2 Strategi 2: Attraktionskraft
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 utveckla 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

Kommunfullmäktige

2020-08-27

§115

Antagande av näringslivsstrategi
2017/700
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för behandling av Rosalie
Sanyangs (S) yrkande:
Sid 26 Punkt 4.2.1
Ändra i första punkten under: ”Det gör Tjörns kommun genom att”
till: • Utveckla samverkan mellan skola-arbetsmarknadens partner och näringslivet.
Samt lägg till en punkt
• Stärka vuxenutbildningen genom en satsning på Yrkes- och studievägledning, samt
stöd för deltagande i distansutbildningar för vuxna, i samarbete med Folkhögskolan.
Samt ändra ordet stärka till utveckla på Sid 26 Under 4.2.2. i sista punkten under
”Det gör Tjörns kommun genom att”
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Enligt uppdrag från KSAU i november 2017 har en näringslivsstrategi arbetats fram
i nära samråd med det lokala näringslivet och med uppgift att samtidigt harmonisera
med Göteborgs Stad näringslivsstrategiska program som antogs mars 2018.
Anledningen var att Tjörns kommuns nuvarande näringslivsstrategi behövde
revideras samtidigt som samtliga kommuner och det lokala näringslivet i
Göteborgsregionen på ett mycket aktivt sätt deltog i framtagande av Göteborgs
Stads näringslivsstrategiska program. Det samarbetet har nu prisats av Europeiska
regionkommittén genom utmärkelsen Europeiska entreprenörsregioner (EER).
I oktober beslutade KSAU att remittera den föreslagna näringslivsstrategin till
samtliga nämnder och styrelser samt Business Region Göteborg. Därefter har de
politiska partierna uppmanats att inkomma med synpunkter, liksom Södra
Bohusläns Turism.
Den föreslagna strategin bygger på en liknande struktur som Göteborg Stads
näringslivsstrategiska program vilket schematiskt kan beskrivas enligt följande:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-08-27

Målbild 2035
Mål 1
Kompetensförjning &
attraktionskraft
Kompetens
försöjning

Attraktions
kraft

Mål 2
Samhällsplanering
Infrastruktur
&
tillgänglighet

Mål 3
Företagsklimat &
Innovationskraft

MarkberedFöretagsskap &
klimat
fysisk
planering

Innovation
s-kraft

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 73 den 5 mars 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 43 den 20 februari 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 217 oktober 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 221 den 16 november 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-02-07,
Tjörns kommuns näringslivsstrategi 2020-2035.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-08-27

stöd för deltagande i distansutbildningar för vuxna, i samarbete med Folkhögskolan.
Samt ändra ordet stärka till utveckla på Sid 26 Under 4.2.2. i sista punkten under
”Det gör Tjörns kommun genom att”
Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska återremittera ärendet för att
diskutera och behandla Rosalie Sanyangs (S) förslag.
Martin Johansson (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla Martin Johansens
(L) förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras senare eller idag och finner att ärendet ska
återremitteras i enlighet med Martin Johansens (L) förslag.
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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
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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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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

50

Org.nr
BG
Internet

212000-1306
641-9741
www.tjorn.se

3 (4)
2020-02-07
•
•
•
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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
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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
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

§ 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

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 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
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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

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

58

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

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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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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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

Utdragsbestyrkande
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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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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

64

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

65

REMISS DOKUMENT

TJÄNSTEUTLÅTANDE

BUSINESS REGION GÖTEBORG AB

Utfärdat:2020-10-08

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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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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-01
§191

Tjörns kommuns delårsbokslut per augusti 2020
2020/233
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Tjörns
kommuns delårsbokslut per augusti 2020.
Reservation
Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S) och Björn Möller (-) 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
Tjörns kommuns delårsresultat augusti 2020 uppgår till + 41,0 mkr. Detta kan
jämföras med det budgeterade resultatet för samma period som uppgår till +5,9 mkr.
Resultatet motsvarande period föregående år uppgick till +14,2 mkr.
Prognosen för helårsresultatet visar på ett resultat om +29,8 mkr mot budgeterat
helårsresultat om +10,0 mkr vilket innebär en prognostiserad positiv avvikelse på
+19,8 mkr. Prognosen för helåret är osäker till följd av den rådande situationen med
Covid-19 pandemin då framförallt skatteintäkterna är svåra att prognostisera.
God ekonomisk hushållning anses uppfyllt per augusti då andelen prioriterade mål
som är helt eller delvis uppfyllda uppgår till 95 procent, soliditeten är 36,8 procent
och årets resultat uppgår 6,2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 159 den 17 september 2020
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-09-11
Delårsbokslut augusti 2020 Tjörns kommun
Förslag till beslut på sammanträdet
Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla förvaltningens
förslag.
Rosalie Sanyang (S) yrkar bifall med tillägget att kommunstyrelsen ska uppmana
nämnder som har prognostiserat underskott att återkomma med åtgärder för budget i
balans.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-01
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag
väljs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-09-17

§159

Tjörns kommuns delårsbokslut per augusti 2020
2020/233
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan
beslutsförslag.
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
Tjörns kommuns delårsresultat augusti 2020 uppgår till + 41,0 mkr. Detta kan
jämföras med det budgeterade resultatet för samma period som uppgår till +5,9 mkr.
Resultatet motsvarande period föregående år uppgick till +14,2 mkr.
Prognosen för helårsresultatet visar på ett resultat om +29,8 mkr mot budgeterat
helårsresultat om +10,0 mkr vilket innebär en prognostiserad positiv avvikelse på
+19,8 mkr. Prognosen för helåret är osäker till följd av den rådande situationen med
Covid-19 pandemin då framförallt skatteintäkterna är svåra att prognostisera.
God ekonomisk hushållning anses uppfyllt per augusti då andelen prioriterade mål
som är helt eller delvis uppfyllda uppgår till 95 procent, soliditeten är 36,8 procent
och årets resultat uppgår 6,2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-09-11
Delårsbokslut augusti 2020 Tjörns kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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1 (3)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-09-11

Dnr 2020/233-042

Kommunstyrelsen

Carolina Färdig
Ekonomichef
0304-60 16 48
carolina.fardig@tjorn.se

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande Tjörns kommuns delårsbokslut
augusti 2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att godkänna Tjörns kommuns delårsbokslut per
augusti 2020
Sammanfattning
Tjörns kommuns delårsresultat augusti 2020 uppgår till + 41,0 mkr. Detta
kan jämföras med det budgeterade resultatet för samma period som
uppgår till +5,9 mkr. Resultatet motsvarande period föregående år
uppgick till +14,2 mkr.
Prognosen för helårsresultatet visar på ett resultat om +29,8 mkr mot
budgeterat helårsresultat om +10,0 mkr vilket innebär en prognostiserad
positiv avvikelse på +19,8 mkr. Prognosen för helåret är osäker till följd
av den rådande situationen med Covid-19 pandemin då framförallt
skatteintäkterna är svåra att prognostisera.
God ekonomisk hushållning anses uppfyllt per augusti då andelen
prioriterade mål som är helt eller delvis uppfyllda uppgår till 95 procent,
soliditeten är 36,8 procent och årets resultat uppgår 6,2 procent av
skatteintäkter och generella statsbidrag.
Bilagor
Delårsbokslut augusti 2020 Tjörns kommun
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen

TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

Ärendet
Delårsresultat
Tjörns kommuns resultat per augusti uppgår till +41,0 mkr. Budgeterat
resultat för perioden är +5,9 mkr. Resultatet för motsvarande period

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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föregående år var +14,2 mkr. Perioden kännetecknas av stor ekonomisk
osäkerhet till följd av pandemin, Covid-19.
Nämndernas verksamhet till och med augusti avviker positivt mot budget
med +22,2 mkr. Främst är det Barn- och utbildningsnämnden som står
för den främsta positiva budgetavvikelsen med +12,7 mkr och
förvaltningsfastigheter med +4,1 mkr. Samhällsbyggnadsnämnden
redovisar en negativ budgetavvikelse med -2,7 mkr. Övriga delar av
kommunens nämndverksamhet har gemensamt en positiv avvikelse mot
budget med + 8,1 mkr. I nämndernas resultat finns ersättning för
sjuklönekostnader april till juli med +5,5 mkr.
Kommunövergripande poster samt finansiering avviker positivt mot
budget med +10,5 mkr. Främst är det kostnader kopplade till pensioner
och outnyttjade driftskonsekvenser som står för den positiva
budgetavvikelsen till och med augusti. Även skatteintäkter och generella
statsbidrag avviker positivt med +4,4 mkr. I resultatet finns +19,4 mkr i
extra tillskott av generella statsbidrag. Bidragen möter minskade
skatteintäkter till följd av Covid-19 pandemin. Även förändrad
kostnadsutjämning påverkar skatteintäkterna negativt.
Helårsprognos
Helårsprognosen för Tjörns kommun visar på ett resultat om +29,8 mkr
att jämföra med budgeterat helårsresultat om +10,0 mkr. Detta innebär en
prognostiserad positiv budgetavvikelse med +19,8 mkr.
Helårsprognos för nämndernas verksamheter visar en negativ
budgetavvikelse med -0,3 mkr. De kommunövergripande posternas
helårsprognos visar en positiv budgetavvikelse +9,7 mkr. Ett positivt
finansnetto +2,4 mkr och högre avskrivningskostnader -1,0 mkr. I
prognosen avviker skatteintäkter och generella statsbidrag positivt med
+9,0 mkr detta till följd av de extra tillskott av generella statsbidrag som
kommunen erhållit. Helårsprognosen per augusti visar på en kraftig
förbättring i förhållande till den helårsprognos som lämnades i april. Den
senaste skatteprognosen som helårsprognosen för augusti utgår ifrån är
+15,0 mkr bättre än den skatteprognos som helårsprognosen i april utgick
ifrån. Nämnderna var också mer försiktiga i sina helårsprognoser i april
och en stor osäkerhet rådde kring konsekvenser kopplade till Covid-19
pandemin. Nuvarande prognos utgår från att läget i pandemin fortsätter
att vara lugnt. Under hösten kommer en hel del verksamhet att
genomföras som inte varit möjlig under vår och sommar på grund av den
rådande pandemin. Prognosen för helåret är mycket osäker till följd av
den extraordinära situationen med Covid-19 då framförallt
skatteintäkterna är svåra att prognostisera. Det finns också en osäkerhet
kring pandemins påverkan på verksamheterna.
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God ekonomisk hushållning
Kommunallagen ställer krav på att kommuner ska ha en god ekonomisk
hushållning, vilket innefattar både ett finansiellt- och ett
verksamhetsperspektiv. God ekonomisk hushållning förväntas i Tjörns
kommun uppnås när andelen prioriterade mål som är helt eller delvis
uppfyllda uppgår till 75 procent och de finansiella målen är uppfyllda.
Andelen prioriterade mål som är helt eller delvis uppfyllda till och med
augusti är 95 procent. Även de finansiella målen är uppfyllda då
soliditeten uppgår till 36,8 procent och årets resultat uppgår till 6,2
procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
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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Möjligheternas ö hela året och för hela livet

76

77

Innehåll
1

Måluppfyllelse per 2020-08-31
5
1.1
Sammanfattning måluppfyllelse inriktningsmål ..................................... 5
1.2
Sammanfattning måluppfyllelse prioriterade mål .................................. 6
1.3
Utfall 2020-08-31 på indikatorer kopplade till inriktningsmål............... 10
1.4
Måluppfyllelse per inriktningsmål med kommentar ............................. 13
1.4.1
Professionell och tillgänglig service med god kvalitet ........ 13
1.4.2
Vi ska använda digitaliseringens möjligheter ..................... 15
1.4.3
Delaktighet, inflytande och medbestämmande .................. 18
1.4.4
Skapa möjligheter för ett gott liv ........................................ 19
1.4.5
Erbjuda en varierad barnomsorg med god kvalitet ............ 22
1.4.6
En ny översiktsplan ska tas fram ....................................... 23
1.4.7
Skapa intresse och beredskap för hållbar exploatering och
nybyggnation ..................................................................... 23
1.4.8
Hållbar och effektiv utveckling av vatten och avlopp ......... 24
1.4.9
Förbättrade kommunikationer och infrastruktur ................. 24
1.4.10
En säker och trygg kommun .............................................. 25
1.4.11
Tjörn ska bli en bra miljökommun ...................................... 27
1.4.12
Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga jämfört med
övriga huvudmän i Sverige ................................................ 28
1.4.13
Fortsatt utredning skolstruktur på västra Tjörn (Bleket
alternativt Skärhamn) (prioriterat mål) ............................... 29
1.4.14
Människor ska ha möjlighet till egen försörjning ................ 30
1.4.15
Tjörns kommun ska verka för att upprätta goda
samverkansformer med andra aktörer............................... 31
1.4.16
God ekonomisk hushållning och ett effektivt utnyttjande av
resurser ............................................................................. 32

2

Väsentliga personalförhållanden
34
2.1
Årsmedarbetare.................................................................................. 34
2.2
Sjukfrånvaro ....................................................................................... 35
2.3
Personalomsättning ............................................................................ 36

3

Ekonomiskt resultat
37
3.1
Resultaträkning .................................................................................. 37
3.2
Finansieringsanalys ............................................................................ 38
3.3
Balansräkning..................................................................................... 39
3.4
Årets resultat ...................................................................................... 40
3.5
Bolagens resultat och balansräkningar .............................................. 41
3.6
Förvaltningsberättelse ........................................................................ 42
3.6.1
Händelser av väsentlig betydelse ...................................... 42
3.6.2
Förväntad utveckling ......................................................... 45
3.6.3
Helårsprognos ................................................................... 45
3.6.4
Balanskravsresultat ........................................................... 47
3.7
Driftsredovisning................................................................................. 48
3.7.1
Kommunfullmäktige ........................................................... 49
3.7.2
Kommunstyrelsen .............................................................. 49
3.7.3
Samhällsbyggnadsnämnden ............................................. 49
3.7.4
Kultur- och fritidsnämnden ................................................. 50

Sida 3 (58)
Tjörns kommun
78

3.8

3.9

3.7.5
Barn- och utbildningsnämnden .......................................... 50
3.7.6
Socialnämnden .................................................................. 51
3.7.7
Fastighetsförvaltningen ..................................................... 51
3.7.8
Kommunövergripande poster ............................................ 51
Investeringsredovisning ...................................................................... 53
3.8.1
Utförda skattefinansierade investeringar ........................... 54
3.8.2
Utförda avgiftsfinansierade investeringar .......................... 54
3.8.3
Pågående investeringar..................................................... 55
3.8.4
Exploatering ...................................................................... 55
Noter................................................................................................... 55
3.9.1
Redovisningsprinciper ....................................................... 55
3.9.2
Säsongsvariationer ............................................................ 57
3.9.3
Jämförelsestörande poster ................................................ 58
3.9.4
Effekt av ändrade uppskattningar ...................................... 58

Sida 4 (58)
Tjörns kommun
79

1

Måluppfyllelse per 2020-08-31

I detta avsnitt redovisas måluppfyllelsen per 2020-08-31 på de mål som
är beslutade i budget. Det finns två typer av mål; inriktningsmål (beslutas
i kommunfullmäktiges budget) och prioriterade mål (beslutas vanligtvis i
nämndernas detaljbudgetar). Kopplade till de olika målen finns också i de
flesta fall indikatorer som används för att följa och mäta måluppfyllelse.
För indikatorerna finns det målvärden som ska uppnås under året.
Vid uppföljning av inriktningsmål och prioriterade mål rapporteras
bedömning (uppfyllnadsgrad av målet), trend (hur arbetet går) och en
kommentar.

Förklaring av symboler som används vid rapportering av måluppfyllelse

1.1

Sammanfattning måluppfyllelse inriktningsmål

Flertalet av inriktningsmålen bedöms som "Delvis uppfyllda" per 202008-31. Inriktningsmålen ska vara uppfyllda inom mandatperioden.
Inriktningsmålen i tabellen nedan är sorterade utifrån de strategiska
områdena (fet stil).
Titel

Bedömning Trend

Vi skapar välfärd och livskvalitet för alla
Professionell och tillgänglig service med god kvalitet
Vi ska använda digitaliseringens möjligheter
Delaktighet, inflytande och medbestämmande
Skapa möjligheter för ett gott liv
Erbjuda en varierad barnomsorg med god kvalitet
Vi bygger en miljövänlig och trygg kommun med hållbar samhällsutveckling
En ny översiktsplan ska tas fram
Skapa intresse och beredskap för hållbar exploatering och
nybyggnation
Hållbar och effektiv utveckling av vatten och avlopp
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Titel

Bedömning Trend

Förbättrade kommunikationer och infrastruktur
En säker och trygg kommun
Tjörn ska bli en bra miljökommun
Vi skapar förutsättningar för näringslivsutveckling och egen försörjning samt
uppmuntrar det livslånga lärandet
Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga jämfört med
övriga huvudmän i Sverige
Människor ska ha möjlighet till egen försörjning
Tjörns kommun ska verka för att upprätta goda
samverkansformer med andra aktörer
Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart
God ekonomisk hushållning och ett effektivt utnyttjande av
resurser
I tabellen kan man se måluppfyllelse för inriktningsmål sorterade per strategiskt område.

1.2

Sammanfattning måluppfyllelse prioriterade
mål

Prioriterade mål för 2020 beslutas till största delen i nämndernas
respektive detaljbudgetar. De prioriterade målen ska uppnås innevarande
budgetår. För 2020 fanns endast ett prioriterat mål med i
kommunfullmäktiges budget. Målet var ”Fortsatt utredning skolstruktur
på västra Tjörn (Bleket alternativt Skärhamn). Målet delades till Barn och
utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden samt
Kommunstyrelsen. Målet bedömdes per 2020-08-31 som delvis uppfyllt.
Totalt finns det 87 beslutade prioriterade mål i nämndernas
detaljbudgetar – se sammanställning i tabellen nedan. Av dessa är 51 %
bedömda som ”i hög grad uppfyllt” eller ”helt uppfyllt”. 44 % är
bedömda som ”delvis uppfyllt” och 3 % som ”Ej uppfyllt”.
Det är även 2 % av de prioriterade målen som inte bedömts alls per 202008-31.
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I tabellen nedan finns en sammanfattning av måluppfyllelsen för de
prioriterade målen. Rapporteringen för respektive mål återfinns i
nämndernas delårsrapporter. I sammanställningen är de prioriterade
målen sorterade under respektive inriktningsmål (markerad med fet stil i
tabellen).
Titel

Förvaltning

Professionell och tillgänglig service med god kvalitet
Förbättra processerna kopplade till styrdokument

KS

Attraktiv arbetsgivare med en god arbetsmiljö

KS

Erbjuda tillgänglig service till medborgarna och ett gott
bemötande

KS

Gemensamma mallar för struktur och kvalitetssäkring
av verksamheterna

BoU

Öka tillgängligheten till förvaltningens verksamheter
(barn- och utbildningsförvaltningen)

BoU

Ett gott bemötande

KoF

Attraktiv arbetsgivare

Soc

Rättviksmodellen ska på sikt skapa bättre kundnöjdhet

Samhällsbygg

Nämndens samlade kompetens blir en tillgång som är
framtidsorienterad

Samhällsbygg

Personalnöjdheten ska öka + medarbetarskap

Samhällsbygg

Vi ska använda digitaliseringens möjligheter
Systematiskt och tvärsektoriellt arbete utifrån digital
strategi

KS

IKT-utveckling och digitalisering ska öka i förskolan

BoU

Ge barn/elever förutsättningar till att utveckla förståelse
och kompetens för den digitalisering som de möter i
vardagen

BoU

Medarbetare delar och tar del av varandras arbete och
planeringar

BoU

Öka användandet av digitala enheter i skolarbetet

BoU

Använda digitaliseringens möjligheter för en ökad
kundnytta

KoF

Digitaliseringens möjligheter ska användas för att
utveckla och effektivisera verksamheten

Soc

Nytt ärendesystem för Bygg och Miljö ska på sikt skapa
bättre kundnöjdhet

Samhällsbygg

Delaktighet, inflytande och medbestämmande
Utveckla former och förutsättningar för dialog och
delaktighet

KS

Elever och personal når en ökad samsyn omkring vad
elevinflytande innebär enligt läroplanen

BoU

Öka delaktigheten, inflytandet och medbestämmandet
för förvaltningens målgrupper

KoF

Öka delaktighet, inflytande och medbestämmande för
förvaltningens målgrupp

Soc
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Bedömning

Trend

Titel

Förvaltning

Metoden Cultural planning och Stråket-metoden
används och är standard i våra utvecklingsarbeten

Samhällsbygg

Kommunikationsplan och information både extern och
intern

Samhällsbygg

Bedömning

Skapa möjligheter för ett gott liv
Systematiskt och tvärsektoriellt folkhälsoarbete

KS

Skapa möjligheter till ett gott liv för barn och unga

BoU

Idrotten och föreningslivet ska präglas av glädje,
öppenhet, säkerhet och deltagande med bredd och
spets

KoF

Tjörn ska vara en av Sveriges mest attraktiva
friluftskommuner

KoF

Tjörn ska vara en av Sveriges mest attraktiva
kulturkommuner

KoF

Tjörn ska vara ett av Sveriges mest attraktiva och
hållbara besöksmål

KoF

Öka inflytande och delaktighet för unga på Tjörn

KoF

Minska upplevd ensamhet för äldre

Soc

Arbeta mot socialt utanförskap hos barn och unga vars
vårdnadshavare uppbär försörjningsstöd på Tjörn

Soc

Minska våld i nära relationer

Soc

Planansökningar med socialt ansvar och klimatvariabler Samhällsbygg
premieras
Bibehålla andelen förskollärare i förskolan

BoU

En ny översiktsplan ska tas fram
Ramar för arbete med översiktsplan

KS

Arbete med ny ÖP

Samhällsbygg

Skapa intresse och beredskap för hållbar exploatering och nybyggnation
Översyn och förbättring av process för markköp,
detaljplaner, exploatering och försäljning av mark

KS

Mer exploateringsmark

KS

Samhällsbyggnadsgruppen skapar ett
koncernperspektiv för långsiktig och hållbar
samhällsplanering

Samhällsbygg

Plexgruppen skapar koncernperspektiv kring
långsiktighet och hållbar samhällsplanering inom
aktuella planer

Samhällsbygg

Säkerställa vattentillgång

Samhällsbygg

Förbättrade kommunikationer och infrastruktur
Samverkan i kommunikations- och infrastrukturfrågor

KS

Arbeta vidare med genomförande kring Trafikstrategi

Samhällsbygg

Aktivt delta och skapa samarbetsgrupper med
Trafikverket och Västtrafik för gemensam målbild

Samhällsbygg

Certifiering Säker och trygg kommun

KS
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Trend

Titel

Förvaltning

Samverkan förebyggande arbete samt kris-,
beredskaps- och säkerhetsfrågor

KS

Andel elever som känner sig trygga i grundskola,
särskola och fritidshemmet ska öka

BoU

Det drogförebyggande arbetet på högstadiet ska
stärkas

BoU

Medverka till ökade insatser för barn och unga

KoF

Arbeta förebyggande med trygghetsinsatser

Soc

Nästa steg Agenda 2030

KS

Tjörns skolor ska arbeta mot miljökvalitetsmålen i
Läroplan för grundskola 2011 (Lgr 11)

BoU

Förskolan belyser vikten av förståelse för den egna
livsstilens betydelse för miljön i enlighet med Läroplan
för förskolan (Lpfö 18)

BoU

Påbörja implementeringen av Agenda 2030

KoF

Öka användandet av ekologiska livsmedel

Soc

Agenda 2030 ska implementeras i förvaltningens arbete Soc
Sluttäckning av deponi påbörjas

Samhällsbygg

Miljömålsarbetet och agenda 2030 fortsätter

Samhällsbygg

Fortsatt utredning skolstruktur på västra Tjörn (Bleket
alternativt Skärhamn)

KS, BoU, KoF

Kvalitetssäkra och öka likvärdigheten vid överlämningar

BoU

Öka likvärdigheten mellan kommunens fritidshem

BoU

Inventera och granska bedömningsmaterial för
grundsärskolan

BoU

Bättre resultat via handlingsplan för stärkt barn- och
ungdomskultur

KoF

Bättre resultat via skolbiblioteken

KoF

Verka för att förbättra familjehemsplacerade barns
kunskapsresultat

Soc

Tydliggörande av ansvar och roller

KS

Eftersträva möjligheten för vuxna att erhålla
gymnasiekompetens

BoU

Möjliggöra egen försörjning genom att erbjuda rätt
insats

Soc

Samverkan med civilsamhället

KS

Utöka samarbetet mellan Tjörns skolor och näringslivet

BoU

Utveckla samverkan inom turistorganisationer och
kreativa näringar

KoF

Större samverkan med primärvården kring
utskrivningsklara

Soc

Skapa förutsättningar för en mötesplats för näringslivet

Samhällsbygg

Ökat samarbete med våra grannkommuner

Samhällsbygg
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Bedömning

Trend

Titel

Förvaltning

Vatten i balans-projektet tillsammans med näringsliv
och föreningar

Samhällsbygg

Ge bred information och ökad förståelse för vår
verksamhet via Vi på Tjörn och externa infokanaler

Samhällsbygg

Tydlighet när vi gör planprioriteringar och vidare
kommunikation till berörda

Samhällsbygg

Strategisk plan för lokalförsörjning samt stödjande
dokument för olika behov i lokalförsörjningsprocessen

KS

Arbeta med kostnadsanalys av verksamheterna

BoU

Utveckla hemmaplanslösningar för unga vuxna

Soc

Arbeta med kostnadsanalys av verksamheter

Soc

Aktivt söka extern finansiering

Samhällsbygg

Vi jobbar målinriktat och som en helhet så att vi kan
prioritera och fokusera för bästa resultat

Samhällsbygg

Vidareutveckla nyckeltal för relevanta jämförelser

Samhällsbygg

Genom samhällsbyggnadsgruppen skapa en
gemensam målbild i hela koncernen med prioriteringar i
samhällsbygget

Samhällsbygg

1.3

Bedömning

Trend

Utfall 2020-08-31 på indikatorer kopplade till
inriktningsmål

Till varje inriktningsmål i kommunfullmäktiges budget finns det en eller
fler indikatorer. Indikatorerna har ett målvärde som ska uppnås varje
budgetår. I tabellen nedan finns de indikatorer som finns kopplade till
inriktningsmålen i budget 2020. I många av fallen så finns det inte några
utfall på indikatorerna per 2020-08-31. För de indikatorer som saknar
utfall per 2020-08-31 finns det ingen bedömning. De utfall (om det finns
några) som ses för dessa indikatorer är från 2019.
Titel

Utfall

Mål Bedömning

Professionell och tillgänglig service med god kvalitet
Nöjd-Medborgar-Index, Bemötande, tillgänglighet

47

58

Nöjd-Inflytande-Index, Information

50

58

92.00%

87.00%

Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av
maxpoäng (%)
Medarbetarenkät, totalindex

73

Sjukfrånvaro månadsavlönade, andel (Tjörns kommun
totalt)

8.23%

7.20%

63.00%

50.00%

Vi ska använda digitaliseringens möjligheter
eBlomlåda, ledning, arbetssätt och metoder, andel svar
"Helt uppfyllt"
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Titel

Utfall

eBlomlådan, tekniska förutsättningar, andel svar "Helt
uppfyllt"

Mål Bedömning

67.00%

55.00%

Nöjd-Inflytande-Index, Påverkan

29

38

Nöjd Inflytande-Index - Helheten

31

38

Nöjd Region-Index - Rekommendation

63

74

Nöjd Medborgar-Index - Kultur

64

67

Sveriges friluftskommun, ranking

25

10

30.00%

37.00%

2 935

3 200

Delaktighet, inflytande och medbestämmande

Skapa möjligheter för ett gott liv

Elevplatser i musik- eller kulturskola som andel av
invånare 7-15 år, (%)
Barn och unga (3-20 år) i föreningslivet, antal
Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt
bistånd, andel (%)

3.60%

Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)

75.00%

Erbjuda en varierad barnomsorg med god kvalitet
Nöjd-Medborgar-Index, förskola

65

Årsarbetare i förskolan med pedagogisk
högskoleexamen, andel (%)

41.00%

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn
(%)

67.00%

Skapa intresse och beredskap för hållbar exploatering och nybyggnation
Färdigställda bostäder under året, antal

18

Tillgänglig och detaljplanerad mark för företag, antal
kvm

94
5 000

Hållbar och effektiv utveckling av vatten och avlopp
Minskning bräddningar av avlopp, antal

15

Minskning läckage av dricksvatten i ledningsnätet, (%)

3.00%

Ökad tillgång av råvatten, kbm

200 000

Förbättrade kommunikationer och infrastruktur
Företagens attityder gentemot vägnät, tåg och
flygförbindelser
Nöjd Region-Index - Kommunikationer

2.62

2.50

53

55

72

75

En säker och trygg kommun
Nöjd Region-Index - Trygghet
Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva
svar, andel (%)

95.00%

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva
svar, andel (%)

84.00%

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet,
andel (%)
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93.00%

90.00%

Titel

Utfall

Mål Bedömning

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg trygghet, andel (%)

91.00%

90.00%

Skadegörelse kommunal egendom, antal rapporterade
fall (procentuell minskning)

13.00%

4.00%

179

100

21.00%

30.00%

Tjörn ska bli en bra miljökommun
Miljökommun, Miljöaktuellts ranking
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel
(%)
Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person

521.00

Laddstationer i kommunen, antal

0

2

Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga jämfört med övriga huvudmän i Sverige
Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram
kommunala skolor (modellberäknat värde), andel (%)

86.10%

86.00%

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik,
kommunala skolor, andel (%)

84.90%

97.00%

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla
delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som
andraspråk, kommunala skolor, andel (%)

77.00%

85.00%

Andelen 16-64 år öppet arbetslösa och personer med
aktivitetsstöd av den registerbaserade arbetskraften
totalt.

4.00%

3.00%

Ej återaktualiserade vuxna personer med
försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd,
andel (%)

74.00%

74.00%

Människor ska ha möjlighet till egen försörjning

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller
studera (status efter 90 dagar), andel (%)

44.00%

Tjörns kommun ska verka för att upprätta goda samverkansformer med andra aktörer
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI

78

86

Företagarnas uppfattning om skolans attityder till
företagande (skal 1-6)

2.56

4.10

Företagarnas uppfattning om kommunens service till
företagen (skal 1-6)

2.85

3.30

God ekonomisk hushållning och ett effektivt utnyttjande av resurser
Soliditet (%)
Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och
generella statsbidrag (%)
Helt eller delvis uppfyllda prioriterade mål i nämnderna,
andel (%)
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36.80%

25.00%

6.20%

1.00%

95.00%

75.00%

1.4

Måluppfyllelse per inriktningsmål med
kommentar

1.4.1 Professionell och tillgänglig service med god kvalitet
Bedömning
Delvis uppfyllt

Trend
Ökad

Kommentar:
En attraktiv arbetsgivare
Mycket av det långsiktiga, strategiska och förebyggande arbetet har
hittills fått stå tillbaka, då våra resurser har inriktats på att ta hand om det
som kommit med anledning av Corona-pandemin. En hel del insatser har
ändå kunnat genomföras. Kommunens första friskvårdsinspiratörer, vars
uppdrag är att uppmuntra till en hälsosam livsstil, har utbildats.
Gruppledare har utbildats i kommunikation och ytterligare en omgång av
kommunikativt ledarskap för chefer har genomförts. Erfarna och nya
chefer har också erbjudits mentorprogram.
Under året har det systematiska arbetsmiljöarbetet tagit fart, och en
modul i Hypergene hjälper cheferna att veta när och hur de skall
genomföra sitt arbetsmiljöarbete.
Kommunen har deltagit på yrkesdagar för högstadieelever som ska välja
till gymnasiet. Då många av de inplanerade mässorna ställts in har
kommunen fokuserat på en ökad digital närvaro. T ex har kommunen
deltagit på den digitala mässan ”Offentligsektor.nu” och
Arbetsförmedlingens tjänst "digitala snabbintervjuer" har introducerats i
ett flertal verksamheter.
För att visa våra arbetsplatser och olika yrken har vi varit aktiva på
Instagram. Vi har gjort film om olika yrkesgrupper och även presenterat
Tjörns kommun genom en introduktionsfilm för nyanställda och så har vi
funnits i media såsom Facebook.
Från den 1 augusti erbjuds bara 100-procentiga nya tjänster inom
Kommunals avtalsområde inom socialförvaltningens verksamheter och
antalet som får ökad sysselsättningsgrad ökar.
Tillgänglig service
Kommunens nya webbplats lanserades i maj. Den nya webbplatsen
uppfyller lagkraven när det gäller tillgänglighet. I samband med arbetet
med den nya webbplatsen, uppdaterades även kommunens grafiska profil
utifrån bland annat digitala krav och en ökad tillgänglighet. Den nya
profilen används på webbplatsen. På den nya webbplatsen bor också från
och med början av september kommunens nya digitala medarbetare,
Kommun-Kim som arbetar 24/7 och svarar just nu på 3000 olika frågor.
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Våren och sommaren 2020 präglades till stor del av Covid-19-pandemin.
Verksamheten inom kultur- och fritid fick i marknadsföringen av
evenemang och arrangemang fokusera på att kommunicera gällande
restriktioner. Under sommaren mötte turistinformatörer besökare ute på
välbesökta turistmål för att tipsa om alternativa platser att besöka för att
undvika trängsel. Publik och besökare fick möjlighet att anmäla sig
kostnadsfritt inför evenemang, så att de inte behövde resa dit i onödan.
Fritidsverksamheten hade nära kontakt med föreningslivet, som drabbats
hårt av pandemin. Biblioteket ökade sin service med hemleverans av
medier, eftersom flera kunder tillhör riskgrupper och hade svårt att
besöka offentliga mötesplatser. Under våren invigdes det "meröppna"
biblioteket i Häggvall, som ger registrerade kunder tillgång till
bibliotekets utbud alla dagar, året om klockan 06:00-22:00.
Miljöavdelningen, byggavdelningen samt kundcenter arbetar med
Rättviksmodellen som ett led i att öka kundnöjdhet, service och kvalitet.
Nya digitala lösningar
I och med införandet av nya digitala lösningar i flertalet av kommunens
verksamheter kommer tillgängligheten till service och tjänster för våra
kunder att öka. Samhällsbyggnadsförvaltningen har t ex infört ett nytt
ärendesystem som möjliggör för kunder att ansöka om bygglov digitalt.
Det finns ett stort behov av systemstöd kopplat till diverse köhanteringar,
som t ex boenden, sjöbodar och boendeparkeringar. Under våren har en
omvärldsbevakning genomförts och en upphandling kommer troligen att
genomföras. Nu går arbetet in i en kravfas där förutom Tjörns Bostads
AB även planavdelningen, Kundcenter och Mark- och exploatering ingår,
då bedömningen är att de kan utnyttja samma system.
Innovationsprogram i 5 spår är planerade och extern konsult är
upphandlad. Syftet är att arbeta kundorienterat med digitala tjänster för
olika kundgrupper. De olika spåren är: företagarservice, Möjligheternas
skola, Sommarservice, Modern (sam)arbetsmiljö för politiker samt
Framtidens sommarhem.
Kvalitetssäkring av verksamhet
Barn och utbildningsförvaltningen har fastställt gemensam struktur och
metod för kvalitetssäkring av verksamheterna och ett systematiskt
kvalitetsarbete. Metoden och mallarna används från och med
utvärderingen av läsåret 2019/2020.
En viktig del i att skapa en effektiv verksamhet är att alla vet vad de ska
göra och hur de ska göra. Att alla medarbetare är medvetna om de ramar
som finns för verksamheten skapar också möjligheter till ett mer
tillitsbaserat ledarskap och en minskad detaljstyrning. I kommunen finns
många styrdokument och flertalet av dem är dessutom inte aktuella.
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Kommunens medarbetare har också ibland låg kännedom om de
styrdokument som är antagna. Med syfte att förenkla, förtydliga och
kanske i slutändan minska antalet styrdokument har en inventering av
kommunens alla styrdokument genomförts. Utifrån detta ska ett underlag
för beslut om upphävande/revideringar tas fram. Ett förslag på en ny
riktlinje för styrdokument som också förtydligar processer, ansvar och
roller är också framtaget.

1.4.2 Vi ska använda digitaliseringens möjligheter
Bedömning
I hög grad uppfyllt

Trend
Ökad

Kommentar:
Det pågår massor av arbete i kommunens olika verksamheter med att
sätta nya digitala lösningar på plats. Kommunens IT-råd har fördelat
kommunens centrala digitaliseringspott till olika digitaliseringsprojekt.
Kunskap, kompetens och hållbara strukturer
Fokus hittills har varit att skapa förutsättningar för den digitala
transformation som kommunen står inför. Att möjliggöra ett effektivt
utnyttjande av kompetenser och resurser som finns i organisationen och
att prioritera utvecklingsinsatser utifrån ett helhetsperspektiv. För att
underlätta arbetet har ett utvecklingsnätverk skapats. Kommunens IT-råd
har fördelat stora delar av kommunens centrala digitaliseringspott till
digitaliseringsprojekt.
För att vi ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter krävs
kompetenshöjande insatser för olika grupper av medarbetare och
politiker. Ett omfattande program för digital transformation har därför
tagits fram och planeras att pågå under 2020-2021. I programmet
kommer nyckelpersoner, specialister, ledare och politiker att få ta del av
kompetenshöjande insatser, nya arbetssätt och verktyg för att arbeta agilt
och kundcentrerat.
I takt med att vi sätter fler digitala lösningar på plats behövs en effektiv
organisation kopplat till förvaltning, drift och utveckling av de digitala
lösningarna. Arbetet med att ta fram en sådan modell har initierats.
Biblioteken i kommunen bidrar till att öka den digitala delaktigheten hos
kommuninvånarna genom att erbjuda utbildningen "Digitala fredagar"
(tillsammans med ABF) och enskild handledning i digitala resurser.
Digitala möten och arbete på distans
Restriktionerna kring Covid19 har genererat ökade krav på möjligheter
till digitala möten och distansarbete.
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Teams, Skype och telefon har använts för att möjliggöra deltagande i
möten digitalt på distans men möjliggör också ett mer effektivt arbete på
distans när flera av medarbetarna har arbetat hemifrån under kortare och
längre perioder. Anpassning av mötesstrukturer har också krävts för att
möten ska bli så effektiva som möjligt, utifrån de nya förutsättningarna.
Den pågående pandemin har också till viss del förändrat organisationens
syn på distansarbete och vilka möjligheter det innebär även i arbetet med
att vara en attraktiv arbetsgivare.
Utveckling av nya digitala lösningar
Den nya webbplatsen har lanserats och fler digitala funktioner för
självservice har därmed synliggjorts. Nya bygglovstjänsten,
avfallsavdelningens sms-tjänst för aviseringar kring sophämtning och
anmälan för överträdelse vid miljö- och byggärenden är några exempel.
Det har också blivit enklare att söka bidrag från kommunens
verksamheter då blanketter ersatts av digitala formulär.
Arbetet med att upphandla nytt GIS-system är slutfört och systemet
beräknas vara på plats innan årsskiftet. I arbetet är olika verksamheter i
kommunen delaktiga för att säkerställa största möjliga nytta av GIS.
Delta, har tillsammans med ungdomar tagit fram en app, "Ung på Tjörn".
Även det digitala elevregistreringsprogrammet har utvecklats så att
föräldrar och unga kan interagera bättre och snabbt få information.
Kulturskolans pedagoger genomförde delvis digitala lektioner, en del via
livestream på sociala medier.
Då Delta inte kunde genomföra planerade arrangemang på grund av
Covid-19, så spelade verksamheten in 38 kortfilmer som visades i
projektet Delta-TV i början av sommaren. Filmerna fick stort genomslag
och visades över 10 000 gånger.
Socialförvaltningen har infört en digital lösning inom missbruksvården,
genom en digitaliserad alkoholkontrollsfunktion. Syftet är att hjälpa
klienten med egenkontroll/återfallsprevention och ge bättre och mer
kostnadseffektiva underlag när handläggaren ska fatta beslut.
Digitalisering av handlingar till politiska möten är i sin slutfas och
kommer införas inom kort. För verksamhetssystemet (journalsystemet)
inom Socialtjänstlagen pågår framtagande av kravspecifikationen.
Framtidens Vårdinformationsmiljö (FVM) som är den kommunala hälsooch sjukvårdens nya verksamhetssystem/journalsystem kommer vara
gemensam med Västra Götalands Regionen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser att digitaliseringen kan bidra till
minskade handläggningstider och på sikt skapa bättre förutsättningar att
möta behov och önskemål från nuvarande kunder och ökande befolkning
som ställer allt högre krav på tillgänglighet och service.
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En del i dialogarbetet i den nya översiktsplanen pågår digitalt via
kampanjen #mittlivpåtjörn. Syftet är att Tjörnborna själva ska få chansen
att berätta om sitt liv på Tjörn via sociala medier.
Nya rapporter för att följa viktiga nyckeltal för personal/medarbetare är
klara i chefernas beslutsstöd Hypergene. Det innebär ökade möjligheter
för chefer att ha kontroll och följa upp sina verksamheter.
Digitalisering i förskola och skola
Inom ramen för all verksamhet inom förskola och skola arbetar man för
att ge barn/elever förutsättningar till att utveckla förståelse och
kompetens för den digitalisering de möter i vardagen. Det görs bland
annat genom att i högre grad använda digitala verktyg i kommunikation
med elever och vårdnadshavare men också i dokumentation av de
pedagogiska planeringarna, uppföljningar och bedömningar.
Alla elever har ett eget digitalt verktyg som används i undervisningen.
Smartboard finns i många klassrum, arbete med uppgifter och
dokumentation sker i Unikum och Teams. Skolornas användning av
webbtjänster som t.ex. Skolplus, Bingel, SLI, Inläsningstjänst, Clio
online, Heycode, Elevspel, NE, Kahoot m.m. har ökat.
Inom förskolans verksamheter har all personal tillgång till Ipads,
projektor och dator. Personalen använder digitala verktyg dagligen för
kommunikation både internt och externt och för att dokumentera
verksamheten och barnens loggar. På några av kommunens förskolor
kommer en kartläggning över digitalisering i utbildningen och
kunskapsnivå hos personalen att påbörjas.
Även på fritidshemmen blir de digitala inslagen allt fler genom t ex
användningar av appar, digitala pedagogiska spel samt sökningar av
information och bilder. Fritidshemmen har i samarbete med Delta hjälpt
barnen att göra filmer i grupp.
Unikum och Teams har utvecklat, underlättat och bidragit till ett ökat
kollegialt samarbete och många lärare lägger sina pedagogiska
planeringar på Unikum. Pedagogerna använder sig av Skolbanken i
unikum där delade planeringar finns att tillgå.
Under en period i mars förberedde skolorna för en eventuell
skolstängning för att minska smittspridningen av Covid-19. I dessa
förberedelser ingick planering av fjärrundervisning med hjälp av digitala
verktyg, vilket inneburit att kunskaper om hur digitala enheter kan
användas i undervisningen ökat generellt hos såväl elever som personal.
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1.4.3 Delaktighet, inflytande och medbestämmande
Bedömning
Delvis uppfyllt

Trend
Ökad

Kommentar:
Ny webbplats
Kommunens nya webbplats lanserades strax innan sommaren. Med ökad
tillgänglighet och uppdaterad information ger webbplatsen bättre
förutsättningar för kommunens invånare, besökare och företagare att vara
delaktiga. För att säkerställa att alla medborgare kan ta del av
information på den nya webbplatsen har alla texter skrivits i klarspråk
(myndighetstexter skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk).
Webbplatsens informationsstruktur och innehåll har anpassats för att
uppfylla krav på en tillgänglighetsanpassad webbplats. Genomgång av
pdf-filer har påbörjats för att utreda vilka dokument som behöver
tillgänglighetsanpassas.
Utveckling tillsammans med kommuninvånarna
Arbetet med Rättviksmodellen, implementering av nya ärendesystem och
lansering av ny webbplats är exempel på insatser där invånarens behov
står i fokus. Det skapas nya kommunikationsytor både via möten med
kunder och tekniska funktioner där kunden kan lämna synpunkter eller
kommunicera med sin handläggare.
Inom ramen för kommunens digitaliseringsarbete kommer några av
kommunens medarbetare att utbildas i modeller och verktyg för agilt
arbete, innovation och kundcentrerad utveckling. Dessa modeller och
verktyg kan också användas för utveckling inom andra områden. Detta
gör att fler kunder, invånare, företag och besökare kan involveras i
kommunens verksamhetsutveckling.
På Åstol har en förening varit aktiv i att skapa en gemensam anläggning
för hämtning av hushållsavfall. Det ska bli billigare för kunden och bättre
arbetsmiljö för renhållningsarbetarna. Anläggningen har skapat
merintresse hos föreningar på Dyrön och Härön för att skapa ytterligare
gemensamma anläggningar.
På Sundsby deltog entreprenörer i workshops om säteriets framtid.
Fritidsverksamheten arrangerade en värdegrundsutbildning för
idrottsföreningar, där intersektionalitet inom idrotten lyftes fram. En
ledarutbildning för Unga ledare genomfördes.
På Delta gjorde Covid-19 att arbetet kring delaktighet till stor del fick
ställas om till digitalt medbestämmande. Appen "Ung på Tjörn" togs
fram tillsammans med ungdomar.

Sida 18 (58)
Tjörns kommun
93

Biblioteket höll löpande dialog med kunder via telefon och sociala
medier. Synpunkter/önskemål på biblioteksverksamheten följdes upp.
Möjlighet till påverkan för elever inom skolan
Skolorna har under läsåret diskuterat hur man ska synliggöra för eleverna
när och vad de är med och påverkar. I större utsträckning används ord
och begrepp som finns med i de enkäter som eleverna fyller i, till
exempel ord såsom “delaktighet” och “påverka”.
Samtliga skolor arbetar med klassråd och elevråd och arbetar aktivt med
elevdemokrati och medbestämmande.
Skolorna arbetar fortlöpande med direkta utvärderingar där eleverna får
uttrycka vad de tycker kring olika arbeten och arbetssätt.
Utvärdering av större enkäter visar att de yngre eleverna generellt
upplever att de har mer inflytande och är mer delaktiga än de äldre
eleverna.
Skolorna behöver under höstterminen fortsätta diskutera och arbeta med
hur man ska synliggöra för eleverna när och vad de är med och påverkar.
1.4.4 Skapa möjligheter för ett gott liv
Bedömning
I hög grad uppfyllt

Trend
Ökad

Kommentar:
Skapa hållbara strategier och strukturer
Arbetet med att skapa struktur kopplat till folkhälsoarbetet fortsätter både
när det gäller aktiviteter, verksamhetsplan och arbetsformer för Rådet för
folkhälsa och social hållbarhet. Under våren har ett nytt reglemente för
rådet tagits fram och politiskt beslut väntas inom kort.
Strategin för folkhälsa och social hållbarhet har under våren
kommunicerats med bland annat artikel i ”Vi på Tjörn” och information
på kommunens intranät ”Bryggan”.
För att ge barn goda förutsättningar är barnkonventionen en grundpelare
och barnets bästa ska beaktas med inkludering när barnets vårdtagare
uppbär försörjningsstöd. En positiv satsning som exempelvis är att
bevilja resurser för barns fritid och sociala gemenskap. Barnen erbjuds
insatser som guldbiljetten och kulturplaneten.
Tjörns kommun tecknade den 1 januari 2020 avtal med Barnahus
Fyrbodal, som säkerställer ett kvalitetssäkert och rättssäkert arbete, samt
stärker barnperspektivet. Barnahus ger möjlighet till rådgivning,
kompetenshöjande utbildningar om t ex människohandel, sexualbrott,
våld och heder. I kommunen finns upparbetade rutiner och en
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handlingsplan för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld som ska
implementeras per enhet av representanter från (Våld i Nära) teamet.
Arrangemang, evenemang och aktiviteter
Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar brett med att erbjuda möjligheter
till ett aktivt liv, där kultur, natur, idrott och föreningsliv är tillgängligt
för alla. Covid-19-pandemin ändrade många förutsättningar, och
verksamheterna fick till stor del anpassas efter nationella riktlinjer. På
grund av Covid-19 har arbetet med attraktiv kulturkommun först gjort
halt, sedan ställt om och skjutit fram arrangemang och aktiviteter. Så
kallade pop-ups, mindre överraskningsföreställningar, genomfördes
under sommaren längs vandringslederna och på andra oväntade platser.
Även barnteaterföreställningar spelades utomhus, på Bryggscenen i
Skärhamn och på Linnevikens badplats.
Biblioteket erbjöd flera anpassade aktiviteter. Ett uppskattat arrangemang
för vuxna var "Lyssna med stjärnorna", där kunden laddade ner en eljudbok, vandrade stjärnstråket i Skärhamn och sedan fick välja en
poesibok som gåva från en hylla utanför biblioteket.
En fortsättning av 2019 års "En svensk läsklassiker" genomfördes med
en föreställning i februari 2020. De författarbesök som kunde
genomföras innan pandemin slog till drog en stor publik.
Temaårstanken lever vidare och 2020 är musikens år. Mejram spelade
under konceptet ”Musik på GaP” i slutet av januari.
För att skapa god livskvalitet för de äldre på våra särskilda boenden har
aktiviteter och arrangemang genomförts utomhus med ett mindre antal
personer och med distans. Plexiglasarrangemang har tagits fram för att
möjliggöra att de anhöriga kan träffa sina närstående utomhus.
Friluftsliv
Motionsspåret i Rönnäng färdigställdes enligt projektbeskrivning.
Planering och projektering av motionsspåret i Skärhamn kom igång
under våren.
På Sundsby säteri skapades en interaktiv vandringsled för barn.
Upphandlingen av utrustning till nytt lekområde påbörjades.
Samhällsplanering
Samhällsbyggnadsförvaltningen utgör en viktig del i att utifrån relevanta
lagar t ex miljöbalken och plan- och bygglagen skapa förutsättningar för
ett gott liv. Förvaltningens verksamheter påverkar samhället på olika sätt
utifrån t ex trafik-, miljö- och vattenfrågor, hur och vad som får byggas,
avfallshantering. Inte minst detaljplaneringen spelar en viktig roll och
tillsammans bidrar vi till att bygga samhället och skapa förutsättningar
för ett gott liv.
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Satsning på barn och unga
Hälsoprojektet för ungdomar, främst med aktiviteter utomhus har fortsatt.
Intresset var stort, vilket bekräftade att det är ett viktigt projekt.
Biblioteket erbjöd anpassade aktiviteter. LOV-boken, en satsning för
barn 6-12 år under sommaren, blev succé. Biblioteket delade också ut
trehundra bokpåsar för barn att fylla och läsa under sommarlovet.
För målgruppen unga vuxna arrangerades quizkvällar och
konsertkonceptet Grund. Utställningsverksamheten rullade på med
restriktioner men utan vernissager. Utställningarna på GaP avslutades i
april i samband med att lokalen sades upp.
Tjörns kulturskolas kursutbud hamnade på 4:e plats i en nationell
mätning våren 2020. Rekordmånga barn anmälde sig till Kulturskolans
kurser inför läsåret 20-21. Kultur- och fritidscentra fortsatte under
perioden att samla ungdomar till sina spår och klubbar, där många
aktiviteter flyttade utomhus. Delta arbetade under våren med att öka barn
och ungas inflytande. Tjörn, Stenungsund och Orust samarbetade för att
få till fler scener, enligt önskemål från ungdomar. Ungdomsdialogen
våren 2020 genomfördes och Tjörnpengen (50 000 kr per år som unga på
Tjörn själva bestämmer vad den ska användas till) delades ut.
Funkisverksamheten Måndagsklubben höll öppet varje måndag. En ny
mötesplats, Egnahemsfabriken, bidrog under perioden till att öka
delaktighet och inflytande för unga som vill skapa eget.
Under många år ha vi kunnat se att ungas psykiska hälsa blir allt sämre.
Projektet Tanke-hälsa har därför genomförts i årskurs 8. I projektet har
alla elever screenats utifrån sitt mående. Elever som fått ett högre resultat
på psykisk ohälsa eller risk för psykisk ohälsa har därefter erbjudits
gruppbehandling med psykolog och skolsköterska. Även YAM (Youth
Aware of mental health) är en insats som har till syfte att uppmärksamma
psykisk ohälsa, symtom på ohälsa, hantera en kris, om stress, depression
och suicid, hur man kan hjälpa en vän och var man kan få hjälp. Alla
elever i årskurs 9 har haft fem tillfällen per klass med utbildade YAMinstruktörer.
Många insatser har gjorts för att skapa medvetenhet kring hälsa, ohälsa,
barn och ungas rättigheter och för att minska kränkningar. Exempel på
insatser är
•
•
•

Genomfört EQ-övningar, lektioner om integritet, ”stopp min kropp
samt grooming.
genomfört arbete om pornografi kopplat till synen på stereotypa
könsroller, normer, integritet, sexualitet.
arbetat med härskartekniker tillsammans med dramapedagoger.
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•

•
•
•

Under Lika-Olika dagen arbetade högstadiet med olika temaområden
så som trygghet/trivsel/integritet/stopp min kropp i år 6,
NPF/funktionsvariationer i år 7, HBTQ i år 8 samt
rasism/främlingsfientlighet i år 9.
Arbete med studieteknik och information om vikten av sömn, mat
och rörelse, balans mellan skolarbete, fysisk aktivitet och vila.
Toleransvecka, aktiviteter om barnkonventionen och allas lika värde
Kompissamtal genomförs kontinuerligt i låg- och mellanstadiet i de
flesta av klasserna och skolorna

Skolorna har också aktiva trygghetsteam som arbetar utifrån skolornas
likabehandlingsplaner
Ett fysiskt aktivt liv ökar också möjligheterna till ett gott, hållbart och
långt liv. I skolan försöker man främja rörelse och aktivitet på rasterna
genom att skapa möjlighet till aktiviteter som främjar alla barn, t.ex.
gagabollrink, danshage m.m. Det sker kontinuerlig dialog med eleverna
för att tillföra nya aktiviteter på skolgårdarna. Flera skolor har en rastbod
där lekmaterial finns för att alla ska ha något att göra på rasterna. Detta
skapar aktivitet och gemenskap som stärker fysisk och psykisk hälsa.
Utöver detta har skolorna organiserade rastaktiviteter med pedagogledda
rastlekar. På rasterna finns alltid flera vuxna ute.
Fritidshemmen har haft målet för barnen att ha ett ökat fokus på hälsa
och rörelse. Eleverna kommer med förslag och genomför aktiviteter med
pedagogerna som hjälp. Arbetet har genomförts genom lekar och
pedagogstyrd aktivitet med eleverna i idrottssalen. Under Corona-krisen
har skolorna valt att lägga så många aktiviteter som möjligt utomhus.
Fritidsverksamheten har under vårterminen varit ute i största möjliga mån
oavsett väder, för att aktivera eleverna och minska smittspridningen.
1.4.5 Erbjuda en varierad barnomsorg med god kvalitet
Bedömning
I hög grad uppfyllt

Trend
Oförändrad

Kommentar:
På Tjörn har vi en varierad barnomsorg med både kommunala och
privata aktörer.
För att behålla/öka andelen förskollärare i förskolan arbetar rektorerna
målmedvetet med att försöka rekrytera förskollärare då vakanser uppstår.
Barn- och utbildningsförvaltningen sökte statsbidraget "Mindre
barngrupper i förskola 2020/21" för att med hjälp av detta öka
personaltätheten i förskolan. Då statsbidraget var översökt beviljades inte
Tjörns kommuns ansökan.
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1.4.6 En ny översiktsplan ska tas fram
Bedömning
Delvis uppfyllt

Trend
Ökad

Kommentar:
Kommunstyrelsens arbetsutskott har utsetts som styrgrupp för arbetet
med nya översiktsplan. Ramar för arbetet och tillhörande tidsplan har
tagits fram och beslutats av styrgruppen.
Den pågående pandemin har inneburit att arbetet med översiktsplanen har
fått kastats om något. Delar av dialogarbetet som var inplanerat under
2020 har skjutits framåt och delar av de insatser som var planerade längre
fram (som t ex intern dialog och framtagande av utredningar) har istället
tidigarelagts. En del av dialogarbetet i den nya översiktsplanen pågår
digitalt via kampanjen #mittlivpåtjörn. Kampanjen innebär att
Tjörnborna själva ska få chansen att berätta om sina liv på Tjörn via
sociala medier.
Den ursprungliga och beslutade tidsplanen hålls i och med de
omkastningar av arbetet som har gjorts.
1.4.7 Skapa intresse och beredskap för hållbar exploatering
och nybyggnation
Bedömning
Delvis uppfyllt

Trend
Ökad

Kommentar:
God samverkan över avdelnings-, förvaltnings-, och bolagsgränser är en
förutsättning för att kunna skapa intresse och beredskap för hållbar
exploatering och nybyggnation. Kommungemensamma plattformar för
samverkan och samarbete är till exempel Samhällsbyggnadsgruppen och
Plexgruppen.
Under första halvan av 2020 har kommunen köpt in mark, både planlagd
mark och råmark i strategiska lägen. Utöver detta har Mark- och
exploateringsavdelningen flera pågående förhandlingar.
Arbete med att upphandla ett nytt GIS-system är slutförd och
implementeringen beräknas vara avslutad innan nyår 20/21. I arbetet
finns många av kommunens verksamheter representerade för att
säkerställa så stor nytta som möjligt för kommunen som helhet.
I syfte att förtydliga processer och ramar för mark- och
exploateringsområdet tar verksamheten fram styrdokument av olika slag.
Ett exempel på ett nyligen framtaget styrdokument är ett förtydligande
styrdokument kring köp av kompletteringsmark.
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Verktyg för att förtydliga och förenkla ärendehanteringen inom markoch exploateringsavdelningen har delvis implementerats och
verksamheten kommer att fortsätta arbeta med detta under hösten. Detta
för att säkerställa effektiv och rättssäker handläggning av ärenden.

1.4.8 Hållbar och effektiv utveckling av vatten och avlopp
Bedömning
Delvis uppfyllt

Trend
Ökad

Kommentar:
Efter några år med svikande vattentillgång, främst på sommaren, har
vattennivån under sommarperioden i år hållits på en god nivå utan större
vattenläckor. Detta trots att Stenungsund har haft ont om vatten, vilket
inneburit att större andel av Tjörns vatten har använts jämfört med
tidigare sommar.
Arbetet fortsätter med att öka möjligheten att ta tillvara regnvattnet inom
täktområden som bidrar till att fylla vattenreservoaren.
Övervakningssystemet har kompletterats med fyra nya vattenmätare för
att mäta flöden från vattenverk till konsument och öka spårbarheten för
vattenläckor.
Entreprenader pågår med nya ledningar som delvis syftar till att minska
andelen ovidkommande vatten i kommunens ledningsnät. 100 fastigheter
i området Ängeviken har anslutit sig till kommunalt avlopp. Pågående
upphandling för att bygga ledning från vattenverket mot Myggenäs.

1.4.9 Förbättrade kommunikationer och infrastruktur
Bedömning
Delvis uppfyllt

Trend
Ökad

Kommentar:
Verksamheterna arbetar vidare med den interna infrastrukturen för att
utöka samverkan i kommunikations- och infrastrukturfrågor.
Kommunen deltar i flertalet nätverk som behandlar strategiska
infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor. Nätverken är bland annat
Göteborgsregionens Infranätverk, Göteborgsregionens
Kollektivtrafiknätverk, KUSTO-nätverk och Västtrafiks dialogmöten.
Samverkan i kommunikations- och infrastrukturfrågor har fått stå tillbaka
något på grund av prioritering av ärenden/frågor kopplade till Covid-19.
Uddevalla kommun har föreslagit start av ett konsortie kopplat till
kommunikations- och infrastrukturfrågor. Tjörns kommun har precis som
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Orust och Tanums kommun beslutat att inte delta. Majoriteten av
Bohuskommunerna kommer dock att delta under första året. Lysekil och
Sotenäs har valt att avstå beslut. Konsortiet hade sitt första möte i juni.
Avseende Nordvästsvenska initiativet genomfördes i början av februari
ett möte med ca 70 deltagande företag, vilket var rekord.
Remissen för ÅVS 160 är på väg och kommer inom kort.
Inom detta inriktningsmål ryms också arbetet med ny trafikstrategi.
Trafikstrategin kommer blir planeringsdokument som beskriver
kommunens inriktning i arbetet med alla trafikslag. Arbetet med
trafikstrategin är något fördröjd på grund av att remissförfarandet dragit
ut på tiden. Remissredogörelse och riktlinjer för justering av strategin har
bearbetats under sommaren. Trafikstrategin förväntas vara klar under
2020. Delar av de aktiviteter i strategin som är möjliga att genomföra
redan idag görs, exempelvis inventering av möjliga platser för
pendelparkering.
1.4.10 En säker och trygg kommun
Bedömning
Delvis uppfyllt

Trend
Ökad

Kommentar:
Certifiering Säker och trygg kommun samt Säker och trygg
förening
Tjörns kommun är certifierad som Säker och trygg kommun enligt WHO.
Nuvarande certifiering löper till och med 2021. Fokus kommer under
2020 kommer vara att fastställa en projektplan för eventuellt arbete – om
så beslutas – med certifieringen.
Kultur och fritid har påbörjat arbetet med att ta fram rutiner för
certifieringsprocessen Säker och trygg förening. Arbetet har dock fått
flyttas fram för att frigöra tid för Covid-19-insatser.
Samverkan med andra kopplat till förebyggande arbete och
hållbara strukturer
Pandemin Covid-19 har ställt samverkan med andra organisationer i
första rummet - det har blivit en självklarhet och en nödvändighet.
Kommunen har redan upparbetade samverkansplattformar med
omvärlden när det gäller kris- säkerhets- och beredskapsfrågor som vi
haft stor nytta av under de gångna månaderna. Ett av dessa samarbeten är
LOTS - samverkan med Orust, Lilla Edet samt Stenungsund i säkerhetsoch beredskapsfrågor. Samarbetet är möjligt att formalisera ytterligare.
För att arbeta effektivare med konceptet Säker och tryggt Tjörn som
utgår från vår certifiering som Säker och Trygg kommun, behöver vi
säkerställa en smart organisation som undviker dubbelarbete och som
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ökar våra möjligheter att samverka på ett bra sätt - internt och externt. Ett
förslag på hur en sådan organisation skulle kunna se ut finns framtaget
och uppdateras nu av den nya processledaren för Barn och unga
tillsammans med säkerhetssamordnare. Förslaget kommer att överlämnas
i höst till kommunchef och kommunens ledningsgrupp för fastställande.
Det finns också behov av att forma en lokal BRÅ-organisation
(brottsförebyggande råd). Samtal kring detta pågår med polisen samt
kommuner i vår närhet.
Riskbedömning äldre
Det systematiska kvalitetsregistret Senior alert är ett av flera register som
socialförvaltningen arbetar med. Detta register är ett stöd för att bedöma
om vårdtagare/brukare/patienter faller ut med risk i systemet. Syftet med
Senior alert är arbeta förbyggande, registrera riskbedömningar och
åtgärder som vidtas för att därmed förbättra vård och omhändertagandet
och öka säkerheten för patienter.
Trafiksäkerhet
Den nya trafikstrategin hanterar trafikfrågor utifrån målet en trygg och
säker kommun. Se rapportering på inriktningsmålet ”Förbättrade
kommunikationer och infrastruktur”.
Säkerheten i trafiken är en prioriterad fråga för socialförvaltningen då
medarbetarna kör till olika brukare/vårdtagare/patienter, årets alla dagar,
natt som dag. Bilen måste vara i gott skick, servad, mm för att den ska
vara trygg och säker.
Fokus barn och unga
Inom ramen för det förebyggande arbetet mot socialt utanförskap hos
barn och unga träffade kultur- och fritidscentra engagerade föräldrar.
Projektet Dansa utan krav, startade under våren men avbröts i förtid på
grund av Covid-19. Det är en danskurs där stor vikt läggs på
gruppgemenskap, med fokus på rörelseglädje och kravlöshet och inte på
prestation. Även Hälsoprojektet pågick under perioden, med flera
deltagande tjejer och killar.
En trygg skola är en förutsättning för elevernas utveckling och lärande.
Genom att personalen tillsammans i arbetslagen skapar en gemensam
lektionsstruktur som alla lärare följer, skapas goda förutsättningar att
skapa en god studiero. Ordningsreglerna i klassrummen har också
tydliggjorts. Varje år genomför skolorna en enkät där samtliga elever får
möjlighet att svara på frågor som bl.a. syftar till att kartlägga kränkningar
och trygga/otrygga platser på skolan. Resultaten från årets enkätundersökningar visar att en hög andel av de yngre eleverna känner sig
trygga i skolan, resultaten är något lägre hos de äldre eleverna.
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Skolorna och förskolorna arbetar intensivt med förebyggande åtgärder så
att inget barn ska bli utsatt för kränkande behandling. Vid dokumentation
och kvalitetssäkring med utredning, åtgärder, uppföljning och analys av
kränkningsärenden använder enheterna numera en digital modul.
En arbetsgrupp bestående av representanter ifrån elevhälsan, Minimia,
ungdomssamordnare och folkhälsostrateg har i uppdrag att analysera hur
det drogförebyggande arbetet på högstadiet kan utökas och förbättras.
1.4.11 Tjörn ska bli en bra miljökommun
Bedömning
Delvis uppfyllt

Trend
Ökad

Kommentar:
Hållbara strukturer
Kommunövergripande kartläggning av var kommunen står i arbetet med
Agenda 2030 är påbörjad. Samtliga förvaltningschefer är intervjuade.
Benchmarking med omkringliggande kommuner pågår för att hitta
inspiration och idéer till tänkbara arbetssätt framöver. Rapport beräknas
vara klar i november.
Sluttäckning av deponi
Avfallsavdelningen arbetar med att avgöra vem som ska ansvara för
arbetet med sluttäckning av deponin. När det är beslutat beräknas det
praktiska arbetet med sluttäckningen ta minst 6 månader.
Miljöavdelningen är behjälplig i dialogen med avfall och länsstyrelsen
samt bevakar frågan utifrån rollen som tillsynsmyndighet efter att
deponin är sluttäckt.
Laddstationer
Planavdelningen har tagit fram ett förslag på etablering av tre
laddningsstationer i Skärhamn. Ett antal laddningsplatser etableras på
utvalda parkeringar med hjälp av upphandlade entreprenörer. Efter ett år
kan annan aktör ta över anläggningarna.
Barn och utbildning
I skolan arbetar man med miljö- och hållbarhetsfrågor utifrån
miljökvalitetsmålen som finns i läroplanen för grundskolan. Arbetet
innebär att eleverna blivit mer medvetna om den egna påverkan och allas
betydelse för hållbar utveckling.
I grundskolan har man inom Erasmus+-projekt jobbat med att minska
matsvinnet och även arbetat med trivselregler i matsalen. I NO och
teknik har eleverna arbetat med områden som luft, vatten, havet,
närmiljön och miljön i ett vidare perspektiv. Skolan har även arbetat med
arbetsområde kroppen. Där har man samtalat om hur viktig sömnen,
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kosten och rörelsen är för hälsan och att vilka val av matprodukter man
väljer påverkar vår miljö.
I förskoleklass har pedagogerna arbetat med att väcka elevernas
förundran och nyfikenhet kring vardagliga naturfenomen. Eleverna lär
sig om djur, växter och om hur vi ska ta hand om naturen. Med alla
sinnen upplever och förundras eleverna av den skiftande naturen.
Skogsdagarna har utvidgats med ytterligare en dag. Eleverna får uppleva
skiftningarna i naturen både vid olika väderlek och vid olika årstider.
Även i förskolan arbetar man med hållbar utveckling och hållbar framtid.
Till exempel så arbetar man tillsammans med barnen med rutiner för
sophantering och varför det är viktigt att ta hand om miljön. Beslut har
också tagits att Skärhamns förskola ska ha en hälsoprofil och arbetet med
detta pågår.
Fler exempel på pågående aktiviteter i förvaltningarna
aktiviteter och åtgärder för att minimera miljöpåverkan från
kasserade läkemedel
• Öka andelen ekologiska livsmedel. Inom äldreomsorgen är målet med
25% ekologiska livsmedel uppnått
• Fortsatt arbete med förslag till kommunal energi- och klimatplan.
• Diskussion har initierats kring eventuella möjligheter till lättnader vid
beräkning av byggnadshöjd gällande exempelvis passivhus. Syftet är
att gynna byggnation av hus med lägre energiåtgång.
• Information om enskilda avlopp för att öka spontanansökningar.
• Via bidrag finansierat arbetet med våtmark i Sundsby och Hoga med
hjälp av 8+Fjordar samt en åtgärdssamordnare för hösten 2020.
• Inventerat invasiva främmande arter på flera områden på Tjörn.
• Inventerat lokalisering av möjliga pendlingsparkeringar och
prioritering av nya GC-vägar tillsammans med Trafikverket.
• Investeringar och reinvesteringar i VA-anläggningar.
• Samarbete med Renova kring framtida utveckling och
miljösamarbete i avfallsfrågor.
•

1.4.12 Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga jämfört
med övriga huvudmän i Sverige
Bedömning
Delvis uppfyllt

Trend
Ökad

Kommentar:
Kvalitetssäkra och öka likvärdigheten vid överlämningar
Verksamheterna har tagit fram en plan för att kvalitetssäkra och öka
likvärdigheten vid överlämningar mellan de olika stadierna inom skola
och mellan förskola och skola. Planen har implementerats under 2020
och Resurscentrum har fått i uppdrag att utvärdera den under hösten.
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Som stöd i arbetet används Unikum där barnen/elevernas kunskaper och
själva överlämningarna dokumenteras och där det finns mallar och
blanketter som stöd i arbetet.
I överlämningarna är inte bara mentorer, lärare och rektorer inblandade
utan också elevhälsoteamen, vårdnadshavare och eleverna.
Den nya arbetsgången säkerställer inte bara en likvärdighet i arbetet utan
det säkerställer också att verksamheterna tidsmässigt hinner med en
organisatorisk planering kring stöd och tjänstefördelning.
Öka likvärdigheten mellan kommunens fritidshem
För att öka samverkan mellan fritidshemmen har ett nätverk bildats där
en pedagog från varje enhet träffas regelbundet (1 gång/månad).
Fritidshemmen har under läsåret genomfört Skolverkets webbutbildning
”Fritidshemmets uppdrag”.
Inventera och granska bedömningsmaterial för grundsärskolan
Under läsåret har personalen blivit tryggare och använder Unikum för att
dokumentera elevernas utvecklingsplaner. Personalen har börjat att
skriva i matrisen för varje kunskapsområde vilket gör det tydligare och
mer överskådligt. Personalen upplever att elevens utvecklingsplan har
blivit ett mer synligt och levande material när Unikum blir ett samlat
dokument för eleven. Bedömningarna synliggörs med hjälp av matrisen
och lärloggen och de pedagogiska planeringarna.
En nätverksträff tillsammans med grundsärskolan i Stenungsund har skett
under läsåret där personal träffades för att bland annat diskutera
bedömningsmaterial. Planerat möte under våren fick ställas in på grund
av restriktioner i samband med Covid-19.
1.4.13 Fortsatt utredning skolstruktur på västra Tjörn (Bleket
alternativt Skärhamn) (prioriterat mål)
Bedömning
Delvis uppfyllt

Trend
Ökad

Kommentar:
Utredningsarbetet pågår utifrån olika alternativ och ambitionsnivåer
kopplat till lokalisering i Skärhamn alternativt Bleket. En dialog är
initierad med Kultur- och fritidsförvaltningen och kommer att fördjupas.
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1.4.14 Människor ska ha möjlighet till egen försörjning
Bedömning
Delvis uppfyllt

Trend
Ökad

Kommentar:
Kommunstyrelsens roll som arbetslöshetsnämnd
Inom kommunstyrelsen har man ett prioriterat mål att utreda
kommunstyrelsen roll som arbetslöshetsnämnd. En arbetsgrupp har tittat
på frågan och skrivit ihop underlag för utredningen.
Eftersträva möjligheten för vuxna att uppnå gymnasiekompetens
Samtliga som under våren 2020 sökt kurser på gymnasial nivå inom
vuxenutbildningen har beviljats dessa.
Projekt Omstart
En tydligare arbetslinje har arbetats fram inom Individ- och
familjeavdelningen för att effektivare få människor i arbete. De klienter
som har ett pågående missbruk är dock diskvalificerade för de interna
arbetsmarknadsåtgärderna, däremot har avdelningen ett projekt som
kallas Omstart. Projektet har som uppgift att erbjuda adekvat
sysselsättning som leder klienten närmare arbetsmarknaden och att
minska alkohol- och narkotikaintaget.
Projekt Hemmaplan
Projekt hemmaplan startade i januari och kommer att fortgå året ut. Det
kommer att fokusera på fem klienter som antingen kan tas hem tidigare
från institution eller att placering kan förhindras. Uppföljning sker varje
månad och vid behov veckovis. Under första halvåret 2020 har tre
institutionsplaceringar undvikits. Samtliga klienter i projektet har i de
självskattningar som regelbundet görs i verksamheten skattat ett lägre
intag av alkohol och droger. Projektledaren har gett omedelbar feedback
på den dagliga arbetsinsatsen och även fångat upp ett sämre mående.
Projekt för personer med psykisk ohälsa
På Billströmska folkhögskolan driver socialförvaltningen ett projekt för
medborgare med psykisk ohälsa och andra som står långt ifrån
arbetsmarknaden. Syftet är att rusta deltagarna med hjälp av metoder
hämtade från grön rehab och anpassad sysselsättning mot en återgång till
arbetslivet. Projektet finansieras till stor del av medel från
samordningsförbundet och målet är att verksamheten ska vara delvis
självförsörjande i framtiden. Projektets mål är att undvika framtida
kostnader inom försörjningsstödet. Under 2020 har projektet haft 10
deltagare varav en har gått vidare i sysselsättningstrappan och en på väg
på praktikplats. Ett underlag för arbetsförmågebedömning är inlämnat
men inget resultat av detta har ännu inkommit. Utbrottet av Covid-19 har
försvårat för deltagarna att gå vidare till arbete och studier.
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1.4.15 Tjörns kommun ska verka för att upprätta goda
samverkansformer med andra aktörer
Bedömning
Delvis uppfyllt

Trend
Ökad

Kommentar:
Samverkan med civilsamhället
En upparbetad struktur finns för samverkan med civilorganisationerna.
Det som inte är påbörjat är uppdateringen av den Handlingsplan som
finns sedan tidigare. Den pågående pandemin har dock påverkat våra
möjligheter att samverka och samarbeta med civilsamhället och
utvecklingen av samverkansgrupper och nya mötesplattformar har fått stå
tillbaka. Till viss del är detta beroende på att många av de som är
engagerade i föreningarna är äldre och därmed omfattas av
Folkhälsomyndighetens rekommendationer för 70 +.
Aktiviteter i det nätverk som SKR initierat i samverkansfrågorna har till
följd av Corona ställts in eller genomförts digitalt. Förhoppningsvis
kommer det igång med mer aktiviteter under hösten.
Samverkan inom hälso- och sjukvård
Samverkan och samarbetet med vårdcentralerna, sjukhuset och den
kommunala hälso- och sjukvården har ett mycket gott klimat. Det nya
arbetssättet, kallat Skaraborsmodellen, som genomfördes under våren har
fått som effekt och som var avsett som effekt, att den kommunala hälsooch sjukvården (KHS) inte är med vid vårdplanering av patienter som
inte tillhör KHS.
Samverkan inom samhällsplanering
Tjörns kommun är en alldeles för liten kommun för att klara sig själv i
frågor som rör samhällsplanering och infrastrukturfrågor. Här behöver vi
arbeta tillsammans med andra för att få större inflytande i strategiskt
viktiga frågor. Exempel på nätverk som kommunen deltar i är till
exempel GR, KUSTO, Plexgruppen och Miljösamverkan Västra
Götaland.
Samverkan skola och näringsliv
En minimässa med yrkesrepresentanter benämnt för ”Match-making” var
inplanerad att genomföras tillsammans med näringslivsstrateg i Tjörns
Kommun för åk 8, men ställdes in på grund av Covid-19. Vi kunde dock
bjuda in ett fåtal representanter till våra Yrkesdagar som ett komplement
till minimässan och låta eleverna få veta mer om branscherna inom el och
energi, restaurang och livsmedel samt hotell och turism. Minimässan vi
valt att namnge Match-making är bra på så vis att eleverna får träffa
verkliga yrkesrepresentanter som de normalt inte träffar i sin vardag. Vi
som skola kan genom samarbete med omvärlden och arbetslivet vidare
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diskutera med eleverna kring exempelvis status, löneskillnader och
könsstereotypa roller och på så vis rusta dom för framtida val.
Samtliga Åttor/nior genomförde prao under våren.
1.4.16 God ekonomisk hushållning och ett effektivt
utnyttjande av resurser
Bedömning
Helt uppfyllt

Trend
Ökad

Kommentar:
Kommunallagen ställer krav på att kommuner ska ha en god ekonomisk
hushållning, vilket innefattar både ett finansiellt- och ett
verksamhetsperspektiv. God ekonomisk hushållning förväntas i Tjörns
kommun uppnås när andelen prioriterade mål som är helt eller delvis
uppfyllda uppgår till 75 procent och de finansiella målen är uppfyllda.
Andelen prioriterade mål som är helt eller delvis uppfyllda till och med
augusti är 95 procent. Måluppfyllelsen förväntas även att överstiga målet
75 procent på helår.
Även de finansiella målen är uppfyllda då soliditeten uppgår till 36,8
procent och årets resultat uppgår till 6,2 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Därmed anses kriterierna för god ekonomisk hushållning per augusti vara
uppfyllda. God ekonomisk hushållning förväntas även att uppnås på
helår.
Lokalbehov och lokalförsörjning
Analysen av skolans behov av lokaler är klar och utgör underlag i beslut
om skolstruktur. Just nu pågår arbete att utreda och kartlägga
socialförvaltningens behov av lokaler.
Kostnadsanalyser och kontinuerliga uppföljningar
Samtliga förvaltningar arbetar med kostnadsanalyser och kontinuerliga
uppföljningar för att säkerställa att verksamheterna drivs effektivt och att
budget hålls.
I vissa fall har nyckeltal och indikatorer i Kolada (Kommun- och
landstingsdatabasen) valts ut för att kontinuerligt följa utvecklingen och
även möjliggöra jämförelser med andra kommuner.
De nya bestämmelserna kring offentlig statistik och nyckeltal kopplat till
skolans verksamheter kan försvåra jämförelser med andra framöver.
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Kostnadsdämpande projekt
Socialförvaltningen har tre pågående projekt inom individ- och
familjeavdelningen som har kostnadsdämpande syfte; Omstart och
Hemmaplan samt Växtverkstan.
Kommunen har under en längre tid haft underskott inom VA
verksamheten och där har utredning skett och nu presenteras åtgärder för
att få en budget i balans inför 2021.
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2

Väsentliga personalförhållanden

Observera att utfallen som gäller för augusti och som anges i tabellerna i
detta avsnitt eventuellt kan komma att justeras i och med att alla
frånvaroposter inte är inrapporterade ännu. Helt korrekta utfall för 202008-31 finns efter att lönekörningarna är gjorda för september.
Under våren och sommaren har kommunen satt nya
uppföljningsrapporter för personalnyckeltal på plats i kommunens
beslutstödssystem. Detta har inneburit att kommunens chefer fått
förbättrade möjligheter att följa upp verksamheten men det har också
inneburit att hela grunden för hanteringen av uppföljningen av
personalnyckeltal har gjorts om och moderniserats. Som följd av detta
vill vi poängtera att tabellerna i delårsrapporten för augusti när det gäller
årsarbetare samt personalomsättning inte är jämförbara med de tabeller
som finns i delårsrapporten för april. Detta gäller såväl förvaltningarnas
rapportering som den kommunövergripande rapporteringen.

2.1

Årsmedarbetare

I jämförelse med augusti 2019 har det skett en ökning av det totala
antalet årsarbetare med 15,96. Antalet tillsvidareanställda årsarbetare har
ökat med 8,1 årsarbetare och antalet visstidsanställda har under perioden
ökat med 7,86 årsarbetare. En del vakanta tjänster har tillsatts och även
en del tidsbegränsande anställningar som är kopplade till tillfälliga
uppdrag, samt ersättning för frånvaro.
Ansvar: Tjörns kommun

Avtal: AB, BEA

Sysselsättningsgrupp: Månadsavlönade

Anställningstyp

Aug 2019

Dec 2019

Aug 2020

Årsarbetare, totalt

1 040,69

1 042,22

1 056,65

Tillsvidare

892,34

895,68

900,44

Visstid

148,35

146,54

156,21

Förändringar av antalet tillsvidareanställda årsarbetare per förvaltning
kan förklaras enl nedan.
•
•
•

Kommunstyrelsen har ett ökat antal årsarbetare till en följd av
tillsättning av vakanta tjänster, vikarier samt tillfälliga uppdrag.
Barn- och utbildningsförvaltningen har minskat antal
tillsvidareanställda till en följd av anpassningar för att få budget i
balans.
Kultur- och fritidsförvaltningen har en ökning av antal årsarbetare till
följd av tillsättning av vakanta tjänster.
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•
•

Socialförvaltningen har varierat inom de olika avdelningarna där
Individ- och familjeomsorgen har haft en minskning av antalet
årsarbetare och Äldreomsorgen har haft en ökning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har ökat antalet årsarbetare.

2.2

Sjukfrånvaro

Under andra delåret 2020 har sjukfrånvaron stadigt minskat efter den
mycket utmanande våren till följd av covid-19. Folkhälsomyndighetens
rekommendation om att stanna hemma om du är sjuk och om du har
symtom på övre luftvägsinfektion kvarstår och har så gjort under hela
perioden. Sedan juni månad kan samtliga anställda i kommunen utföra
egentester för covid-19. Detta under förutsättning att man har lättare
symtom med vilka de skulle ha gått till arbetet i normala fall. Visar testet
på ett negativt svar kan medarbetaren återgå i arbete så snart som möjligt.
Sjukfrånvaron i nedan diagram visar sjukfrånvaron per månad. Tittar vi
på den totala sjukfrånvaron för perioden uppgår den ackumulerade
sjukfrånvaron till och med juli 2020 till 8,74 % i jämförelse med augusti
2019 då den uppgick till 6,89 %. Tittar vi på den ackumulerade
sjukfrånvaron för augusti 2020 är den 8,23% jämfört med 6,77 % 2019.
Vi ska dock ha i åtanke att sjukfrånvaron för augusti inte är helt komplett
eftersom det kan ske förändringar i och med lönekörningen i september
månad.
Cheferna inom kommunen arbetar aktivt med åtgärder för sjukfrånvaron
och vid upprepad korttidssjukfrånvaro. För att motverka sjuktalen har
hälsodialoger genomförts i samverkan med personalavdelningen för de
enheter som har en hög sjukfrånvaro.
Anställnings- och löneform: Tillsvidareanställd månadsavlönad
Avtal: 2020 Vilande: Ej vilande

Tjörns
Sjukfrv
Kommun %, vald
månad

Sysselsättning: Heltid+Deltid

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

7.33%

8.47%

12.73%

11.86%

8.45%

7.14%

6.01%

4.88%
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2.3

Personalomsättning

Andra delåret 2020 gav ett utfall på 106 nyanställningar inom kommunen
(inklusive interna förflyttningar) vilket är likvärdigt med andra delåret
2019.
Personalomsättningen beroende på egen begäran motsvarar 41 personer.
För samma period 2019 var personalomsättning på grund av egen
begäran 70 personer
Personalomsättning på grund av pension var för januari-augusti 22
personer. Motsvarande period 2019 var det 20 personer
Trenden med en minskad personalomsättning avspeglas i samtliga
förvaltningar.
Ansvar: Tjörns kommun Ålder: Åldersintervall
månadsavlönad Sysselsättning: Heltid+Deltid
vilande

Anställnings- och löneform: Tillsvidareanställd
Avtal: Alla exklusive förtroendevalda Vilande: Ej

2019

2020

-114

-71

- därav pension

-20

-22

- därav övrigt externt

-94

-49

10.45%

6.54%

Interna avgångar

-37

-25

- därav inom förvaltning

-32

-24

-5

-1

3.39%

2.30%

Nettoförändring

-141

-49

Nyrekryteringar

106

106

- varav Externa rekryteringar

6

16

- varav Interna rekryteringar

4

31

96

59

Externa avgångar

Omsättning externt (%)

- därav annan förvaltning
Omsättning internt (%)

- varav Rekryteringsväg saknas
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3

Ekonomiskt resultat

3.1

Resultaträkning
Periodens
resultat

Periodens
budget

Periodens
resultat
föregående
år

Verksamhetens
intäkter

172,9

172,7

Verksamhetens
kostnader

-761,0

-749,2

Helårs
budget

Helårs
prognos

Verksamhetens -588,1
nettokostnad

-620,8

-576,2

-930

-920,6

Avskrivningar

-28,0

-27,0

-42,0

-43,0

Verksamhetens -616,5
nettokostnad

-648,8

-603,5

-972,0

-963,6

Skatteintäkter
och generella
statsbidrag

653,3

616,7

980,0

989,0

Verksamhetens 41,2
resultat

4,5

13,2

8,0

25,4

Finansiella
intäkter

5,6

7,3

6,4

11,0

12,3

Finansiella
kostnader

-5,8

-6,0

-5,4

-9,0

-7,9

Resultat efter
finansiella
poster

41,0

5,9

14,2

10,0

29,8

Resultat

41,0

5,9

14,2

10,0

29,8

-28,4

657,7
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3.2

Finansieringsanalys
2020-08-31

2019-08-31

Verksamhetens intäkter

172,9

172,7

Verksamhetens kostnader

-761,0

-749,2

Justering för gjorda avsättningar

6,4

8,4

Justering för reavinster vid försäljning av
anläggn.tillgångar

0,1

0,1

Verksamhetens nettokostnad

-581,6

-568,0

Skatteintäkter och utjämning

657,7

616,7

Finansiella intäkter

5,6

6,4

Finansiella kostnader

-5,8

-5,4

Medel från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

75,9

49,7

Ökning(-) minskning(+) av förråd/lager

-1,1

0,5

Ökning(-) minskning(+) av kortfristiga fordringar

-25,0

1,2

Ökning(+) minskning(-) av kortfristiga skulder

-9,2

-1,2

Ökning(+) minskning(-) av långfristiga rörelseskulder

-1,4

51,8

Medel från förändringar i rörelsekapitalet

-36,7

52,3

MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

39,2

102,0

Förvärv av materiella tillgångar

-63,0

-41,6

Försäljning av materiella tillgångar

0

0

Investering i finansiella tillgångar

0

0

Försäljning av finansiella tillgångar

0

0,9

Nedskrivning

0

0

MEDEL FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN

-63,0

-40,7

Ökning av långfristig fordran

0

0

Minskning av långfristig fordran

0,8

0

Nyupptagna lån

0

-50,0

Amortering av lån

0

0

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

FINANSIERING
Utlåning

Upplåning
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2020-08-31

2019-08-31

MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

0,8

-50,0

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

-23,0

11,3

Likvida medel vid årets början

138,1

97,9

Likvida medel vid periodens slut

115,1

109,2

2020-08-31

2019-12-31

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

846,0

837,0

Pågående ny-, till och ombyggnad

98.6

72,0

Maskiner och inventarier

22,8

24,6

Värdepapper och andelar

19,2

19,3

Långfristiga fordringar

1,1

1,8

Summa anläggningstillgångar

987,7

954,7

Förråd mm

12,9

11,8

Fordringar

114,4

88,7

Kassa och bank

115,1

138,1

Summa omsättningstillgångar

242,4

238,6

SUMMA TILLGÅNGAR

1 230,1

1 193,3

Ingående eget kapital

411,1

404,0

Periodens resultat

41,0

7,1

Utgående eget kapital

452,1

411,1

3.3

Balansräkning

Balansräkning (mkr)

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
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Balansräkning (mkr)

2020-08-31

2019-12-31

Avsättningar för pensioner

105,2

98,8

Övriga avsättningar

14,5

14,5

Summa avsättningar

119,7

113,3

Långfristiga skulder

487,3

488,7

Kortfristiga skulder

171,0

180,2

Summa skulder

658,3

668,9

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

1 230,1

1 193,3

Soliditet

36,8 %

34,5 %

Avsättningar

Skulder

3.4

Årets resultat

Tjörns kommuns resultat per augusti uppgår till +41,0 mkr. Budgeterat
resultat för perioden är +5,9 mkr. Resultatet för motsvarande period
föregående år var +14,2 mkr. Perioden kännetecknas av stor ekonomisk
osäkerhet till följd av pandemin, Covid-19.
Nämndernas verksamhet till och med augusti avviker positivt mot budget
med +22,2 mkr. Främst är det Barn- och utbildningsnämnden som står
för den positiva budgetavvikelsen med +12,7 mkr och
förvaltningsfastigheter med +4,1 mkr. Samhällsbyggnadsnämnden
redovisar en negativ budgetavvikelse mot budget med -2,7 mkr. Övriga
delar av kommunens nämndverksamhet har gemensamt en positiv
avvikelse mot budget med + 8,1 mkr. I nämndernas resultat finns
ersättning för sjuklönekostnader april till juli med +5,5 mkr.
Kommunövergripande poster samt finansiering avviker positivt mot
budget med +10,5 mkr. Främst är det kostnader kopplade till pensioner
och outnyttjade driftskonsekvenser som står för den positiva
budgetavvikelsen till och med augusti. Även skatteintäkter och generella
statsbidrag avviker positivt med +4,4 mkr. I resultatet finns +19,4 mkr i
extra tillskott av generella statsbidrag. Bidragen möter minskade
skatteintäkter till följd av Covid-19 pandemin. Även förändrad
kostnadsutjämning påverkar skatteintäkterna negativt.
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3.5

Bolagens resultat och balansräkningar
Tjörns
kommun

Tjörns
Förvaltnings
AB

Tjörns
Hamnar
AB

Tjörns
Bostads
AB

Tjörns
Måltids
AB

Verksamhetens
intäkter

172,9

0,0

29,7

95,1

21,9

Verksamhetens
kostnader

-761,0

-0,1

-19,1

-66,6

-20,7

Avskrivningar

-28,4

0,0

-3,8

-13,1

-0,1

Verksamhetens
nettokostnader

-616,5

-0,1

6,8

15,4

1,1

Skatteintäkter

657,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Finansiella intäkter

5,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Finansiella
kostnader

-5,8

-0,3

-0,6

-6,4

0

Resultat före
extraordinära
poster

41,0

-0,4

6,2

9,0

1,1

Extraordinära poster 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Periodens
41,0
resultat/Förändring
av eget kapital

-0,4

6,2

9,0

1,1

Tjörns
kommun

Tjörns
Förvaltnings
AB

Tjörns
Hamnar
AB

Tjörns
Bostads
AB

Tjörns
Måltids
AB

Anläggningstillgångar 987,7

45,4

115,1

692,0

0,1

Omsättningstillgångar 127,3

6,5

12,9

7,2

6,1

Kassa och bank

115,1

3,8

0,4

19,2

1,0

Summa tillgångar

1 230,1

55,7

128,4

718,4

7,2

Eget kapital

452,1

18,1

23,0

70,5

3,6

Obeskattade reserver 0,0

0,0

26,2

0,0

0,0

Avsättningar

119,7

0,0

0,0

5,4

0,0

Långfristiga skulder

487,3

37,0

53,5

610,0

0,0

Kortfristiga skulder

171,0

0,6

25,7

32,5

3,5

55,7

128,4

718,4

7,2

Summa eget kapital, 1 230,1
avsättningar och
skulder
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3.6

Förvaltningsberättelse

3.6.1 Händelser av väsentlig betydelse
Kommunstyrelsen
• Covid-19 har haft en stor påverkan på verksamheten då många av
medarbetarna arbetar i den centrala krisledningsorganisationen
• Framtagande av strukturer för digitala möten och implementering av
nya tekniska lösningar
• 15 medarbetare certifierade i digital transformation
• Ny webbplats lanserades innan sommaren
• Mottagning av kvotflyktingar pausades under våren på grund av
Covid-19. De kommer istället att tas emot fram till årsskiftet
• Beslut om ny skolstruktur, fortsatt utredning Bleket/Skärhamn
• Upphandling av nytt GIS är slutförd, implementering pågår
• Kommunens första hälsoinspiratörer har utbildats
• Ny ekonomichef på plats
Samhällsbyggnadsnämnden
• Tillgång av vatten under sommarperioden har varit god efter de
åtgärder som genomfördes 2019.
• Återvinningscentralens (Heås) ombyggnad har påbörjats, för att
tillgodose miljökrav samt genomföra sluttäckning av deponin.
• Covid-19 har påverkat verksamheten, bla har dialogmöten inom
ramen för ny Översiktsplan senarelagts. Även andra
samverkansgrupper har fått flyttats i tid.
• Behovet av färdtjänst har väsentligt minskat vilket ger ett större
överskott.
• Vi har sett en kraftig ökning av lämnade fraktioner vid vår
återvinningscentral vilket i sin tur medfört ökade kostnader.
• Utökat tillsynsansvar för serveringar fr o m 1 juli fram till årsskiftet,
vilket till viss del täckts av bidrag. Övrig tillsyn har inte kunnat
genomföras enligt plan vilket lett till minskade intäkter.
• Nytt verksamhetssystem för bygglov är nu i full drift vilket redan gett
resultat på mycket kort tid, över 80 % kommer in digitalt.
• En större utredning kring ekonomin och intäkter gällande VA har
genomförts och redovisas nu för vidare beslut i VA taxan som idag
inte bär sina egna kostnader.
• Tidigare beslut om justering av taxan som togs hösten 2019 innebar
att taxan inte fullt ut täckte underskottet. Förvaltningen fick därför i
uppdrag att utreda ett antal sakområden vilket nu är klart.
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Kultur- och fritidsnämnden
• Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har under perioden
påverkats starkt av Covid-19-pandemin.
• Stort fokus har legat på att stötta det hårt drabbade föreningslivet och
anläggningar.
• Förvaltningen har också arbetat med att upprätthålla det egna utbudet
av arrangemang och kurser, dock i förminskat och anpassat format.
• Barn- och ungdomsfestivalen Frivolt ställdes in.
• Digitaliseringsuppdraget fick skyndas på för att möjliggöra kontakter,
möten och även vissa kulturskolekurser på distans.
• Förvaltningen var under perioden också mycket aktiv i arbetet med
kommunens nya hemsida.
• Turismen stannade av helt i samband med att de nationella
riktlinjerna mot smittspridning trädde i kraft i mars, men kom sedan
igång under sommaren. Besöksmål, restauranger och delvis även
boenden hade tidvis högt tryck. Särskilt svenska turister besökte
Tjörn under högsäsongen.
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunfullmäktige har fattat beslut om skolstruktur vilket föregicks
av ett omfattande arbete.
• Gemensam studiedag med resultatdialoger över hela ön, direktsänd
digital föreläsning.
• Förändrat systematiskt kvalitetsarbete vilket bland annat skapat
arbetsro och förändrat fokus. Måluppfyllelsen har också kunnat ses
tidigare under året.
• Stark utveckling av digitalisering, pedagogiskt och administrativt.
• Stor utbildningssatsning i specialpedagogik för all
grundskolepersonal.
• Läslyftet genomförs på alla förskolor.
• Statsbidraget ”Likvärdig skola” används för att anställa ett
”närvaroteam ” på resurscentrum som fokuserar på ”lång och oroande
frånvaro”. Personalförstärkning på respektive grundskola för att öka
måluppfyllelsen för de elever som ligger långt från målen.
Rekrytering av biträdande rektor till högstadieskolorna för att rektor
ska få ökad möjlighet till att ägna sig åt systematiskt kvalitetsarbete.
• Genomförande av förändrad plan för ekonomiarbetet sedan 2019 med
extra månadsuppföljning av personalkostnader. Ny riktning på
effektiviseringar, med stöd av politiskt beslut, med ökat fokus på
lokaler. Höjd kvalitet på avstämningar mellan ekonom och chef, krav
på åtgärder och uppföljning på ledningsmöten. På förvaltningsövergripande nivå har kostnaderna minskat för förberedelseklasser,
modersmålsundervisning/studiehandledning på modersmål.
• Genomförande av Optiplan – ansökan om busskort/skolskjuts
• Avvecklat dagbarnvårdare som en del av barnomsorgen på Tjörn
• Rekryteringar av rektorer - alla rektorer på plats.
•
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Socialnämnden
I dessa Corona tider är det för hela landet en svår situation och en unik
tillvaro som vi är mitt i och allt som det medför gällande
Folkhälsomyndighetens riktlinjer om bland annat kläd- och hygienregler,
hålla avstånd, stanna hemma om du är sjuk mm. Kommunen har goda
samarbetspartners som Vårdhygien och Smittskydd att hålla oss till i
frågor gällande Covid-19 och rutiner om Smittskydd och Egentester mfl.
Det har varit ökad sjukfrånvaro som har lett till situationsanpassade
åtgärder, ibland har det funnits vikarier men det har ibland varit
svårigheter under semestrarna att få in personal vilket har resulterat i att
det blivit extrapass för medarbetarna.
Tjörns Bostads AB
• Bolaget har under maj månad bytt ekonomisystem till
kommungemensam lösning i SOLTAK:s regi. I samband med det har
det bokföringsmässiga anläggningsregistret uppdaterats och
färdigställts. Det skattemässiga anläggningsregistret bedöms vara
klart i samband med bokslut 2020-12-31.
• Arbetet med att införa ett nytt fastighetssystem och ny hemsida har
påbörjats under året och förväntas vara i drift under 2021.
• Fasadbyte på Övergårdsvägen pågår som planerat och beräknas vara
färdigställt under hösten 2020.
• Rekrytering av VD har skett under året och är nu avslutad.
• Under våren 2020 inleddes arbetet med att se över hyresmodellen
mellan Tjörns Bostads AB och Tjörns kommun.
Tjörns Hamnar AB
• Bolaget har under perioden sålt ett magasin.
• Pågående pandemi har påverkat bolaget främst inom
verksamhetsområdet färjetrafik. För att undvika trängsel har
begränsningar avseende antal passagerare ombord införts. Under
sommarperioden har det varit högt tryck på trafiken, men både
ordinarie färja och reservfärja har kört på linje 361 efter
överenskommelse med Västtrafik. På linje 362 har det lösts med fler
antal avgångar med befintlig ordinarie färja.
Tjörns Måltids AB
• Bolaget har infört nya rutiner i samband med pågående Covid-19 i
syfte att säkerställa leveranser, bemanning och minskad
smittspridning.
• Sjukfrånvaron har varit normal under perioden.
• Under sommaren har stor del av centralkökets maskinpark bytts ut
vilket bidragit till mindre produktionsjusteringar.
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3.6.2 Förväntad utveckling
God ekonomisk hushållning
Kommunallagen ställer krav på att kommuner ska ha en god ekonomisk
hushållning, vilket innefattar både ett finansiellt- och ett
verksamhetsperspektiv. God ekonomisk hushållning förväntas i Tjörns
kommun uppnås när andelen prioriterade mål som är helt eller delvis
uppfyllda uppgår till 75 procent och de finansiella målen är uppfyllda.
Andelen prioriterade mål som är helt eller delvis uppfyllda till och med
augusti är 95 procent. Måluppfyllelsen förväntas även att överstiga målet
75 procent på helår. Även de finansiella målen är uppfyllda då soliditeten
uppgår till 36,8 procent och årets resultat uppgår till 6,2 procent av
skatteintäkter och generella statsbidrag. Därmed anses kriterierna för god
ekonomisk hushållning per augusti vara uppfyllda. God ekonomisk
hushållning förväntas även att uppnås på helår.
Finansiella mål
Soliditet
Finansiella målet för soliditet är 25 procent.
Soliditeten för perioden uppgår till 36,8 procent vilket är högre än det
finansiella målet 25 procent. Målet är därmed uppfyllt. Även i prognosen
för helåret förväntas soliditeten överstiga 25 procent vilket innebär att
målet för helår förväntas att uppfyllas.
Årets resultat
Finansiella målet för årets resultat i förhållande till skatteintäkter och
generella statsbidrag är 1 procent.
Tjörns kommuns resultat per augusti uppgår till +41,0 mkr vilket
motsvarar 6,2 procent av skatteintäkter och de generella statsbidragen.
Det finansiella målet är 1 procent av skatteintäkter och de generella
statsbidragen vilket innebär att målet därmed är uppfyllt per augusti.
Prognos för helårs är ett resultat på +29,8 mkr vilket innebär att målet
även förväntas uppnås på helår.
3.6.3 Helårsprognos
Helårsprognosen för Tjörns kommun visar på ett resultat om +29,8 mkr
att jämföra med budgeterat helårsresultat om +10,0 mkr. Detta innebär en
prognostiserad positiv budgetavvikelse med +19,8 mkr.
Helårsprognos för nämndernas verksamheter visar en negativ
budgetavvikelse med -0,3 mkr. De kommunövergripande posternas
helårsprognos visar en positiv budgetavvikelse +9,7 mkr. Ett positivt
finansnetto +2,4 mkr och högre avskrivningskostnader -1,0 mkr. I
prognosen avviker skatteintäkter och generella statsbidrag positivt med
+9,0 mkr detta till följd av de extra tillskott av generella statsbidrag som
kommunen erhållit.
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Helårsprognosen per augusti visar på en kraftig förbättring i förhållande
till den helårsprognos som lämnades i april. Den senaste skatteprognosen
som helårsprognosen för augusti utgår ifrån är +15,0 mkr bättre än den
skatteprognos som helårsprognosen i april utgick ifrån. Nämnderna var
också mer försiktiga i sina helårsprognoser i april och en stor osäkerhet
rådde kring konsekvenser kopplade till Covid-19 pandemin. Nuvarande
prognos utgår från att läget i pandemin fortsätter att vara lugnt. Under
hösten kommer en hel del verksamhet att genomföras som inte varit
möjlig under vår och sommar på grund av rådande pandemin. Prognosen
för helåret är mycket osäker till följd av den extraordinära situationen
med Covid-19 då framförallt skatteintäkterna är svåra att prognostisera.
Det finns också en osäkerhet kring pandemins påverkan på
verksamheterna.
Tjörns Hamnar AB har till och med augusti ett resultat som uppgår till
+6,2 mkr. Tjörns Hamnar ABs verksamhet förväntas utvecklas enligt
budget. Helårsprognosen för Tjörns Hamnar AB är +7,5 mkr att jämföra
med budgeterat resultat på +4,0 mkr detta till följd av försäljning.
Tjörns Måltids AB har till och med augusti ett resultat som uppgår till
+1,1 mkr. Resultatet beror på intäkter från försäljning av VD-tjänst till
Tjörns Bostads AB, arbetsgivarstöd på grund av Covid-19 och ersättning
för sjuklön. Med anledning av oförutsedda intäkter prognostiserar bolaget
ett positivt resultat med +0,6 mkr för helåret. Bolaget kommer fortsätta
arbeta med målet att nå en minskad miljöpåverkan. Ett led i miljömålsarbetet är att skapa förutsättningar för mindre producenter av livsmedel
att leverera till kommunen genom direktupphandling. För att minska
matsvinnet i grossistleden har ett nytt avtal tecknats som möjliggör att
köpa livsmedel med kort hållbarhet. Bolaget kommer att ingå i arbetet
med den nya skolstrukturen avseende frågor kring servering av måltider
och planering av storkök.
Tjörns Bostads AB har till och med augusti ett resultat som uppgår till
+9,0 mkr. Helårsprognosen är +13,6 mkr före skatt vilket är lägre än
budgeterat +14,6 mkr. Detta beror på tillkommande kostnader i samband
med införande av nya ekonomi- och IT-system. Bolaget bedömer att de
nya IT-system som nu införs kommer medföra effektivare processer
inom bolagets samtliga delar. Bolaget har inlett samverkan med
kommunen vad gäller verkställande av beslutad skolstruktur i Tjörns
kommun. Med anledning av pågående bolagsutredningen avvaktar
bolaget med att upprätta ny affärsplan med tillhörande
hållbarhetsredovisning.
Tjörns Kommunala Förvaltnings AB har till och med augusti ett resultat
som uppgår till -0,4 mkr. Helårsprognosen är -0,7 mkr
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3.6.4 Balanskravsresultat

Balanskravsresultat

Periodens
resultat

Helårs prognos

Årets resultat enligt
resultaträkningen

41,0

29,8

Samtliga realisationsvinster

-0,1

-0,1

40,9

29,7

40,9

29,7

Realisationsvinster enligt
undantagsmöjlighet
Realisationsförluster enligt
undantagsmöjlighet
Orealiserade vinster och förluster i
värdepapper
Återföring av orealiserade vinster och
förluster i värdepapper
Årets resultat efter
balanskravsjusteringar
Reservering av medel till
resultatutjämningsreserv
Användning av medel från
resultatutjämningsreserv
Balanskravsresultat

Enligt kommunallagen ska kommunen bedriva verksamheten så att
intäkterna överstiger kostnaderna. Ett negativt resultat efter
balanskravsjusteringar ska regleras under de närmast följande tre åren.
Balanskravsjusteringar innebär bland annat att realisationsvinster inte tas
med i bedömningen om årets resultat uppfyller balanskravet. Per sista
augusti uppgår balanskravsresultatet till +40,9 mkr vilket innebär att
balanskravsresultatet uppfylls. Prognos för helår visar på ett resultat på
+29,7 mkr efter balanskravsjusteringar, vilket innebär att balanskravet
förväntas uppfyllas även på helår.
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3.7

Driftsredovisning

(tkr)

Intäkter
utfall

Kostnade Perioden Perioden
r utfall
s resultat s budget

BudgetBudget
avvikelse helår

Prognosavvikelse
helår

KF inkl.
valnämnd,
revision mm

-1 426

-1 426

1 980

554

2 970

0

Kommunstyrelsen

-1 880

-1 880

1 660

-220

2 490

Verksamhet

30 930

-84 600

-53 670

58 116

4 446

87 174

-2 000

Summa

30 930

-86 480

-55 550

59 776

4 226

89 664

-2 000

-586

-586

633

47

950

Samhällsbyggnadsnämnd
Verksamhet

72 659

-94 022

-21 363

18 621

-2 742

27 931

-3 800

Summa

72 659

-94 608

-21 949

19 254

-2 695

28 881

-3 800

-294

-294

413

119

620

Kultur- och fritidsnämnd
Verksamhet

3 530

-38 051

-34 521

36 467

1 946

54 700

Summa

3 530

-38 345

-34 815

36 880

2 065

55 320

-478

-478

533

55

800

Barn- och
utbildningsnämnd
Verksamhet

36 435

-298 466

-262 031

274 664

12 633

411 996

Summa

36 435

-298 944

-262 509

275 197

12 688

412 796

-719

-719

780

61

1 170

Socialnämnd

0

0

Verksamhet

57 779

-300 805

-243 026

244 224

1 198

365 172

1 000

Summa

57 779

-301 524

-243 745

245 004

1 259

366 342

1 000

Förvaltningsfastigheter

17 078

-11 553

5 525

-1 467

4 058

-2 200

4 500

S:a nämndsverksamhet

218 411

-832 880

-614 469

636 625

22 156

953 773

-300

-10 480

-10 480

14 667

4 187

22 000

2 000

Pensioner
Fastighets/tomtförsäljning

903

903

Driftskonsekv.
investeringar

903
3 618
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3 618

900
5 427

4 500

(tkr)

Intäkter
utfall

Kostnade Perioden Perioden
r utfall
s resultat s budget

BudgetBudget
avvikelse helår

Prognosavvikelse
helår

Heltidsresan

-326

-326

667

341

300

Semesterlöneskuld

-1 000

-1 000

1 000

1 000
1 500

Övriga poster

186

-91

95

Summa
verksamhet

219 500

-844 777

-625 277

656 576

31 299

983 700

7 400

37 156

37 156

-35 800

1 356

-53 700

2 000

-807 621

-588 121

620 776

32 655

930 000

9 400

Finansiering mm

Summa totalt

219 500

95

3.7.1 Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige redovisar för perioden en positiv budgetavvikelse
på +0,6 mkr. Kommunfullmäktiges budget omfattar förutom sin egen
verksamhet även revision, valnämnd och överförmyndarnämnd.
Helårsprognosen beräknas enligt budget.
3.7.2 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen redovisar för perioden en positiv budgetavvikelse på
+4,2 mkr. Många av kommunkansliets avdelningar har en positiv
budgetavvikelse. En stor bidragande orsak till detta kan kopplas till
Covid-19 pandemin. Planerade event och mässor inom
kompetensförsörjning har inte kunnat genomföras och
företagshälsovården har inte heller kunnat användas i den utsträckning
som budgeterats. Bidrag för krisberedskap, civilförsvar och folkhälsa har
inte heller nyttjats enligt budget. I helårsprognosen beräknas en negativ
avvikelse mot helårsbudget på -2,0 mkr. Orsakerna till denna avvikelse är
Tjörns kommuns del av årets underskott i Södra Bohusläns
Räddningstjänstförbund och detaljplanekostnader.
3.7.3 Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar för perioden en negativ
budgetavvikelse på -2,7 mkr. Budgetavvikelsen förklaras främst av
vatten och avlopp som redovisar -3,7 mkr samt av staben som redovisar
+1,1 mkr. Det är känt sedan tidigare att det skulle bli en negativ
budgetavvikelse som helt beror på vatten och avlopp. Budgetavvikelsen
beror på beslut om ny taxa hösten 2019, som inte till fyllo motsvarade det
ekonomiska tillskott som krävdes för budget i balans. Införandet av nya
verksamhetssystem på miljö har ännu inte belastat resultatet under
perioden vilket ger ett överskott på staben. I helårsprognosen beräknas en
negativ avvikelse mot helårsbudget på -3,8 mkr avseende vatten och
avloppsverksamheten.
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3.7.4 Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden redovisar för perioden en positiv
budgetavvikelse på +2,1 mkr. Till följd av Covid-19 har många
kulturaktiviteter och arrangemang ställts in. De största positiva
avvikelserna finns inom barn och unga, turism, kultur samt bibliotek.
Den största negativa avvikelsen finns hos fritidsverksamheten, inom
natur och park. Helårsprognosen beräknas bli enligt budget. Detta beror
på att större delen av verksamheten ska återupptas senare i höst samtidigt
som alla sommarens kostnader inte redovisats än. Det kommer även
behövas ytterligare stöd till föreningslivet.
3.7.5 Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden redovisar för perioden en positiv
budgetavvikelse på +12,7 mkr. De centrala verksamheterna redovisar en
positiv budgetavvikelse +2,3 mkr. Detta förklaras till största delen av
ersättning för sjuklönekostnader som bokförts centralt. Grundskolan har
en positiv budgetavvikelse på +6,0 mkr och förskolan och pedagogisk
omsorg har en positiv budgetavvikelse på +4,8 mkr. Den positiva
budgetavvikelsen förklaras till största delen av lägre personalkostnader.
Det har varit mycket hög frånvaro bland personalen under våren och
vikarier har inte behövts sättas in i någon större omfattning. En
ytterligare anledning till lägre personalkostnader är att de strukturella
förändringar som genomförts för att nå en budget i balans även fått effekt
under året. Gymnasieskolan och särskolan har sammantaget en negativ
avvikelse på - 0,5 mkr för perioden. Detta beror på högre kostnader för
köpta utbildningsplatser jämfört med budget.
Helårsprognosen beräknas bli enligt budget. I prognosen är hänsyn ej
taget till eventuella effekter av Covid-19. De centrala verksamheterna
prognostiserar totalt en positiv avvikelse mot helårsbudget på +0,2 mkr.
Detta beror på att ersättning för sjuklönekostnader från staten bokförts
centralt. Grundskolorna prognostiserar en negativ avvikelse mot
helårsbudget på -0,8 mkr. Anledningen till detta underskott är befarade
högre personalkostnader under hösten. Dessutom är prognosen försiktigt
då effekten av nyanställningar syns fullt ut först i september. Förskolorna
prognostiserar en positiv avvikelse mot helårsbudget som i dagsläget
beräknas bli +2,4 mkr. Något färre närvarande barn hittills innebär att
personal- och verksamhetskostnaderna blir lägre. Gymnasial utbildning
(Gymnasiet, vuxenutbildning samt SFI) prognostiserar en negativ
avvikelse mot helårsbudget på -0,7 mkr, vilket beror på dyrare köpta
platser under hösten. Särskolan prognostiserar sammantaget en negativ
avvikelse mot helårsbudget på – 1,1 mkr. Detta beror på att köpta platser
kommer att bli dyrare än budgeterat även under hösten.
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3.7.6 Socialnämnden
Socialnämnden redovisar för perioden en positiv budgetavvikelse på +1,3
mkr. Budgetavvikelse för perioden är för Individ och familjeomsorgen
(IFO) -13,5 mkr, Funktionshinder (FUN) +2,5 mkr, Äldreomsorgen
inklusive Bistånd (ÄO) +2,5 mkr, Kommunal hälso- och sjukvård (KHS)
-0,2 mkr samt Förvaltningsgemensamt +10,0 mkr. Den negativa
budgetavvikelsen inom IFO beror främst på kostnader för placeringar
inom vuxen samt barn och unga. Kostnader för placeringar förväntas avta
något under hösten. Den positiva budgetavvikelsen inom
Förvaltningsgemensamt beror bland annat på retroaktiv ersättning på
drygt 3,0 mkr för sjukfrånvaro samt att volymökningar förväntas tas
inom respektive avdelnings budget.
Socialnämnden totalt prognostiserar en positiv avvikelse mot
helårsbudget på +1,0 mkr. Förvaltningsgemensamt prognostiserar en
positiv avvikelse mot helårsbudget på +8,0 mkr. Prognosen förklaras av
att volymökningarna förväntas tas i avdelningarnas budgetar och
nämnden i nuläget inte kan satsa på något annat än det som absolut är
nödvändigt. Individ- och familjeomsorgen prognostiserar på helåret en
negativ budgetavvikelse på -11,6 mkr. De främsta orsakerna till
budgetavvikelsen är kostnader för köpta placeringar inom vuxen och barn
och unga, samt försiktighet i beräkningen av ersättning från
Migrationsverket för placeringar inom ensamkommande barn.
Funktionshinder prognostiserar på helåret en positiv avvikelse mot
helårsbudget på +2,3 mkr. De främsta orsakerna till avvikelsen beror på
förändrade beslut inom personlig assistans. Äldreomsorgen totalt
prognostiserar en positiv avvikelse mot helårsbudget på +2,3 mkr. De
främsta orsakerna förklaras av den lägre beläggningsgraden på
Norrgården, lägre personalkostnader på särskilda boenden samt att inga
kostnader förväntas för betaldagar för sjukhus. Kommunal hälso- och
sjukvårdsavdelningen prognostiserar på helåret en budget i balans.
3.7.7 Fastighetsförvaltningen
Fastighetsförvaltningen redovisar för perioden en positiv budgetavvikelse
på +4,1 mkr. Lägre drifts- och underhållskostnader är den främsta
anledningen till överskottet. I helårsprognosen beräknas en positiv
avvikelse på +4,5 mkr mot helårsbudget. I helårsprognosen är beaktat det
underhållsarbete som pågår under hösten fram till årsskiftet.
3.7.8 Kommunövergripande poster
De kommunövergripande posterna består av pensioner, reavinster för
fastighets- och tomtförsäljningar, driftskonsekvenser av investeringar,
heltidsresan, semesterlöneskuld samt finansieringsposten. Budgeterad
nettokostnad för kommunövergripande poster uppgår till totalt +23,8
mkr. För perioden har dessa poster en positiv budgetavvikelse på +10,5
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mkr. I helårsprognosen beräknas de kommunövergripande posterna ha en
positiv budgetavvikelse på +9,7 mkr. Pensioner +2,0 mkr, reavinster på
tomtförsäljningar +0,9 mkr, budgeterade driftskonsekvenser av
investeringar som inte behöver nyttjas på +4,5 mkr på grund av
tidsförskjutningar av investeringsprojekt, heltidsresan +0,3 mkr som inte
beräknar nyttja hela anslaget i år samt finansieringsposten +2,0 mkr som
består av avskrivningar och räntekostnader som kommer från
nämndernas verksamheter. Dessa centrala intäkter beräknas bli större än
budgeterat, 55,7 mkr mot budgeterat 53,7 mkr.
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3.8

Investeringsredovisning
Utgifter sedan projektets start

Varav årets investeringar

Beslutad Ackumulera Avvikels
totalutgif t utfall
e
t

Budge Utfal Avvikels
t
l
e

Barn och utbildning

0

0

0

0

0

0

Sociala

1,0

0,7

+0,3

0

0,2

-0,2

Kultur och fritid

0

0

0

0

0

0

Samhällsbyggnad

43,0

53,8

-10,8

1,7

1,1

+0,6

Kommunstyrelsen

2,8

3,1

-0,3

0

0,5

-0,5

Summa
färdigställda
projekt

46,8

57,6

-10,8

1,7

1,8

-0,1

Barn och utbildning

2,0

1,5

+0,5

2,0

1,5

+0,5

Sociala

7,6

2,5

+5,1

2,4

0,8

+1,6

Kultur och fritid

15,4

7,3

+8,1

3,6

1,8

+1,8

Samhällsbyggnad

190,1

79,8

+110,3

69,6

51,9

+17,7

Kommunstyrelsen

17,8

7,5

+10,3

9,4

5,2

+4,2

Summa pågående
projekt

232,9

98,6

+134,3

87,0

61,2

+25,8

156,2

+123,5

88,7

63,0

+25,7

FÄRDIGSTÄLLDA
PROJEKT

PÅGÅENDE
PROJEKT

Summa
279,7
investeringsprojek
t
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Utgifter sedan projektets start

Varav årets investeringar

Beslutad Ackumulerat Avvikelse Budget Utfall Avvikelse
totalutgift utfall
FÄRDIGSTÄLLDA
PROJEKT
Tjörns Bostads AB

0

0

0

0

0

0

Tjörns Hamnar AB

0

0

0

0

0

0

Tjörns Måltids AB

0

0

0

0

0

0

Summa
färdigställda
projekt

0

0

0

0

0

0

Tjörns Bostads AB

72,5

1,2

+71,3

33,5

0,1

+33,4

Tjörns Hamnar AB

0

0

0

0

0

0

Tjörns Måltids AB

0

0

0

0

0

0

Summa pågående
projekt

72,5

1,2

+71,3

33,5

0,1

+33,4

Summa
72,5
investeringsprojekt

1,2

+71,3

33,5

0,1

+33,4

PÅGÅENDE
PROJEKT

Kommunens investeringar är budgeterade till 115,1 mkr för helåret och
utförda investeringar tom augusti är 63,0 mkr. Helårsprognosen beräknas
till 93,0 mkr.
3.8.1 Utförda skattefinansierade investeringar
Skattefinansierade investeringar är utförda med 13,8 mkr.
Helårsbudgeten är 46,1 mkr. Utförda investeringar under året är bland
annat IT-utrustning, inventarieanskaffning, ny hemsida, digitalisering,
motorbyte Hakefjord, markköp, badplatser/friluftsliv/vandringsleder,
motionsspår Rönnäng, kommunal ledningsplats, gång- och cykelväg
Utäng, projektering gång- och cykelväg Myggenäs-Skåpesund.
Återstår att utföra under året enligt prognos är bland annat ytterligare
markinköp, IT utrustning, inventarieanskaffning, digitalisering,
laddinfrastruktur elfordon samt fortsättning av påbörjade gång- och
cykelvägar.
3.8.2 Utförda avgiftsfinansierade investeringar
Avgiftsfinansierade investeringar är utförda med 49,2 mkr.
Helårsbudgeten är 69,0 mkr. Utförda investeringar under året är bland
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annat VA investeringar i Skärhamn (Kungsviken och Buskär), VA
Dyrön, VA Tjörnbropark, VA Rönnäng (Stansvik) samt investeringar i
återvinningscentralen på Heås.
Återstår att utföra under året enligt prognos är bland annat mindre
ledningsarbeten, råvattenledning Häle-Bö Tjärn, fortsättning av
påbörjade va investeringar samt fortsatt ombyggnad av
återvinningscentralen på Heås.
3.8.3 Pågående investeringar
Pågående investeringar uppgår till 98,6 mkr tom augusti. Pågående
investeringar är fördelat på
•
•
•
•
•
•
•

Vatten och avlopp 69,6 mkr
Avfallsinvesteringar 1,9 mkr
Gata och GC- vägar 8,3 mkr
Socialförvaltningen 2,5 mkr
Kultur- och fritidsförvaltningen 7,3 mkr
Barn- och utbildningsförvaltningen 1,5 mkr
Kommunstyrelsen 7,5 mkr

3.8.4 Exploatering
Under året har ett antal mindre markregleringar skett, sammantaget
uppgår dessa till 0,9 mkr.

3.9

Noter

3.9.1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal
redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal
redovisning (RKR) vilket bland annat innebär att:
•
•
•
•

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska
tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget
annat anges.
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god
redovisningssed.

Resultaträkningen
Jämförelsestörande poster
Som jämförelsestörande poster redovisas poster som sällan förekommer
och har väsentligt belopp. Kommunen redovisar dessutom alltid resultat
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vid försäljning av anläggningstillgångar och fastighetsförsäljning vid
markexploatering som jämförelsestörande poster.
Leasing
Kommunens leasing av lös egendom består huvudsakligen av leasing av
bilar. Dessa leasingavtal överstiger inte tre år och klassificeras därför
enligt RKR:s rekommendation nr 5, Leasing, som operationella
leasingavtal. Det innebär att de redovisas som hyresavtal.
VA-anläggningsavgifter
Fram till och med 2006 redovisades anläggningsavgifterna i sin helhet
som en intäkt i resultaträkningen det år de kommit in till kommunen.
Tjörns kommun bytte 2007 redovisningsprincip för redovisning av VAanläggningsavgifter. Intäkten periodiseras över investeringarnas
livslängd på 50 år.
Lånekostnader
Tjörn tillämpar huvudmetoden för lånekostnader, det vill säga de belastar
resultatet för den period de hänför sig till.
Balansräkning
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna har tagits upp till anskaffningsvärdet efter
avdrag för planenliga avskrivningar. För att en anskaffning ska
klassificeras som en anläggningstillgång ska nyttjandeperioden överstiga
3 år och inte vara av ringa värde. Tjörns kommun tillämpar en
beloppsgräns på ett halvt prisbasbelopp. Avskrivning sker löpande så
snart investeringen är klar. Tjörns kommun har i ett investeringsprojekt
startat med komponentavskrivning. Linjär avskrivning tillämpas. Från
och med 2010 har redovisningen av investeringsbidrag ändrats från att
tidigare ha minskat anskaffningsvärdet på investeringen till att tas upp
som en förutbetald intäkt och periodiseras över anläggningens
nyttjandeperiod.
De vanligaste investeringarnas avskrivningstider är: vatten- och
avloppsledningar 50 år, förvaltningsbyggnader 33 år, fritidsanläggningar
20 år, maskiner och brandfordon 10 år, inventarier 5 år samt datorer 3 år.
Avsättningar
Avsättningar för återställande av deponi har tagits upp till det belopp som
bedöms krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättning
har gjorts för ingångna avtal om bidrag till statlig infrastruktur.
Pensionsskuld
Kommunens pensionsskuld redovisas enligt blandmodellen, vilket
innebär att pensioner intjänade före 1998 inte tas upp som en avsättning,
utan redovisas som en ansvarsförbindelse. I ansvarsförbindelsen tas även
upp beräknad särskild löneskatt. Utbetalningar avseende pension intjänad
före 1998 redovisas som kostnader i resultaträkningen. Ett avsteg från
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blandmodellen gjordes 2006 då kommunen gjorde en engångsavsättning
på 5 miljoner kronor för att avse framtida utbetalningar av
ansvarsförbindelsen. Pensionsförmåner intjänade från och med 1998
redovisas som en kostnad i resultaträkningen och en kortfristig skuld
eller avsättning i balansräkningen. Under avsättningar för pensioner i
balansräkningen redovisas pensioner som inte avser den avgiftsbestämda
delen. Avtalspensioner till förtroendevalda är under utbetalning.
Sammanställda räkenskaper
Huvudprincipen för sammanställda räkenskaper och koncernredovisning
är att moderföretagets principer styr. Det är en strävan att kommunens
företag ska bedömas enligt kommunens redovisningsprinciper.
Avskrivnings- och värderingsregler kan skifta mellan kommunen och
dess bolag. De sammanställda räkenskaperna omfattar kommunen och
företag där kommunen innehar mer än 50 procent av röstandelarna. Per
31 december 2008 skapades en koncern då kommunen överlät samtliga
aktier till kommunens bokförda värde till det helägda moderbolaget
Tjörns Kommunala Förvaltnings AB. Koncernen består av de helägda
bolagen Tjörns Hamnar AB, Tjörns Bostads AB. Tjörns Måltids AB ägs
till 9 procent av Orust kommun.
De sammanställda räkenskaperna utgörs av kommunens och
dotterföretagens balans- och resultaträkningar i sammandrag. Den är
upprättad enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med
förvärvsmetoden menas att kommunens bokförda värden på aktier i
dotterbolagen har eliminerats mot dotterbolagens egna kapital vid
förvärvstillfället. Proportionell konsolidering innebär att om företagen
inte är helägda tas endast ägda andelar av räkenskapsposterna in i
koncernredovisningen. Interna inköp och försäljningar samt
mellanhavanden har eliminerats. Tjörns andel i det gemensamt ägda
bolaget Soltak AB är 25 procent. Bolagets verksamhet bedöms som inte
väsentlig i förhållande till kommunens kostnader, resultat och ställning
och ingår inte i den sammanställda redovisningen. Kommunens bolag har
från och med 2014 tillämpat BFNAR 2012:1 (K3). Den största skillnaden
i och med övergången är att avskrivningsplaner i Tjörns Bostads AB har
omprövats vid fördelning av fastigheter på komponenter. Kommunen har
ännu inte övergått till komponentredovisning men det har inte skett
någon justering i de sammanställda räkenskaperna för dessa olika
tillämpningar.
3.9.2 Säsongsvariationer
• Kultur och fritidsnämnden har vanligen flertalet evenemang och
aktiviteter under sommarhalvåret, dessa har pga. Covid-19 inte
genomförts detta år utan förväntas genomföras under hösten.
• Socialnämnden periodiserar delar av sin budget för att möta
säsongsvariationer.
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•
•

Barn och utbildningsnämnden ser skillnader mellan vår och
höstterminen som påverkar både utfall och prognos.
Tjörns Hamnar verkar inom färjetrafik. Under sommarsäsongen är
det högt tryck på dessa linjer. Under denna sommar har man
dessutom kört med både ordinarie och reservfärja för att kunna möta
upp till Covid-19 rekommendationerna.

3.9.3 Jämförelsestörande poster
Som jämförelsestörande poster redovisas poster som sällan förekommer
och har väsentligt belopp. Kommunen redovisar per 200831 reavinster av
markförsäljning om 0,1 mkr. I övrigt finns inga jämförelsestörande poster
i kommunen eller dess bolag.
3.9.4 Effekt av ändrade uppskattningar
Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts vid
upprättande av delårsrapporten per 200831 som i årsredovisning 2019.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-01
§192

Förslag till sammanträdesdagar 2021 för kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen
2020/207
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till
sammanträdesdagar för 2021 enligt upprättat förslag.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att godkänna förslag till sammanträdesdagar
för 2021 enligt upprättat förslag för kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Förvaltningen har tagit fram förslag på sammanträdesdagar 2021 för
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott.
Sammanträdesdagarna är avstämda gentemot regionfullmäktige och
regionstyrelsens fastställda sammanträdesdagar.
Förslag till datum för kommunstyrelsen år 2021 är den:
14 januari, 11 februari, 11 mars, 8 april, 6 maj, 3 juni, 9 september, 7 oktober, 4
november och 2 december.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 160 den 17 september 2020
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-08-17
Förslag på sammanträdesdagar 2021
Förslag till beslut på sammanträdet
Magne Hallberg (KD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets
förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-09-17

§160

Förslag till sammanträdesdagar 2021 för kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott
2020/207
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att för egen del godkänna förslag till
sammanträdesdagar för 2021 enligt upprättat förslag för arbetsutskottet och föreslår
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att göra det samma.
Sammanfattning
Förvaltningen har tagit fram förslag på sammanträdesdagar 2021 för
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott.
Sammanträdesdagarna är avstämda gentemot regionfullmäktige och
regionstyrelsens fastställda sammanträdesdagar.
Förslag till datum för kommunstyrelsens arbetsutskott år 2021 är den:
28 januari, 25 februari, 25 mars, 22 april, 20 maj, 26 augusti, 23 september, 21
oktober, 18 november och 16 december.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-08-17
Förslag på sammanträdesdagar 2021
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till
beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-08-17

Dnr 2020/207-006

Kommunstyrelsen

Carina Eliasson
Registrator
carina.eliasson@tjorn.se

Kommunstyrelsen

Förslag till sammanträdesdagar 2021 för
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och
kommunstyrelsens arbetsutskott
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att godkänna sammanträdesdagar för 2021
enligt upprättat förslag.
Sammanfattning
Förvaltningen har tagit fram förslag på sammanträdesdagar 2021 för
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens
arbetsutskott. Sammanträdesdagarna är avstämda gentemot
regionfullmäktige och regionstyrelsens fastställda sammanträdesdagar.
Bilagor
Förslag på sammanträdesdagar 2021.

TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

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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Förslag till sammanträdesdagar 2021 för
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
samt kommunstyrelsens arbetsutskott
2021

Jan

Febr

Mars

April

Maj

Juni

Kommunfullmäktige
torsdagar kl 18.30

28

25

25

22

20

17*

Kommunstyrelsen
torsdagar kl 15.00

14

11

11

8

6

3

KS arbetsutskott
torsdagar kl 09.00

28

25

25

22

20

*sammanträdet börjar 15.00
**onsdag
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Sept

Okt

Nov

Dec

21

18

16

9

7

4

2

23

21

18

16

22**
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-01
§193

Redovisning av partistöd för räkenskapsåret 2019
2018/408
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen
av kommunalt partistöd för 2019.
Sammanfattning
Enligt 2 kap 9 § kommunallagen får kommuner ge ekonomiskt bidrag och annat
stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin
(partistöd). De partier som beviljas partistöd ska årligen lämna en skriftlig
redovisning som visar att stödet har använts till detta ändamål. Till redovisningen
ska bifogas ett granskningsintyg
Kommunfullmäktige har fastställt regler för kommunalt partistöd (bifogas) som
bland annat behandlar frågan om redovisningens innehåll.
Redovisningen ska inges till kommunkansliet senast den 30 juni året efter
räkenskapsåret (1 januari – 31 december).
Kommunstyrelsen bevakar att redovisningen ingivits i rätt tid och följer upp om
partistödet använts för avsett ändamål. Föreligger det brister ska kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta beslut om nödvändiga åtgärder. Kommunstyrelsen
ska överlämna redovisningarna med förslag till beslut till kommunfullmäktige
senast den 31 oktober året efter räkenskapsåret.
Har redovisningen och/eller granskningsrapporten inte lämnats in till
kommunstyrelsen inom föreskriven tid kan kommunfullmäktige komma att besluta
att partistöd inte ska utgå för nästkommande räkenskapsår samt återkräva utbetalt
partistöd. Detsamma gäller om partistödet inte har använts för avsett ändamål.
Beslut om eventuellt återkrav fattas av kommunfullmäktige i samband med det
årliga beslutet om utbetalning av partistödet för det kommande räkenskapsåret.
Beslutet ska fattas av fullmäktige senast den 31 december före räkenskapsåret.
Samtliga partier som har erhållit partistöd för räkenskapsåret 2019 har ingivit
redovisningar (bifogas). Redovisningarna med tillhörande granskningsrapporter
överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 161 den 17 september 2020
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-08-21
Regler för kommunalt partistöd,
Redovisningar av kommunalt partistöd.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-01
Förslag till beslut på sammanträdet
Magne Hallberg (KD) och Martin Johansson (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska
bifalla arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-09-17

§161

Redovisning av partistöd för räkenskapsåret 2019
2018/408
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen av kommunalt partistöd för
2019.
Sammanfattning
Enligt 2 kap 9 § kommunallagen får kommuner ge ekonomiskt bidrag och annat
stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin
(partistöd). De partier som beviljas partistöd ska årligen lämna en skriftlig
redovisning som visar att stödet har använts till detta ändamål. Till redovisningen
ska bifogas ett granskningsintyg
Kommunfullmäktige har fastställt regler för kommunalt partistöd (bifogas) som
bland annat behandlar frågan om redovisningens innehåll.
Redovisningen ska inges till kommunkansliet senast den 30 juni året efter
räkenskapsåret (1 januari – 31 december).
Kommunstyrelsen bevakar att redovisningen ingivits i rätt tid och följer upp om
partistödet använts för avsett ändamål. Föreligger det brister ska kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta beslut om nödvändiga åtgärder. Kommunstyrelsen
ska överlämna redovisningarna med förslag till beslut till kommunfullmäktige
senast den 31 oktober året efter räkenskapsåret.
Har redovisningen och/eller granskningsrapporten inte lämnats in till
kommunstyrelsen inom föreskriven tid kan kommunfullmäktige komma att besluta
att partistöd inte ska utgå för nästkommande räkenskapsår samt återkräva utbetalt
partistöd. Detsamma gäller om partistödet inte har använts för avsett ändamål.
Beslut om eventuellt återkrav fattas av kommunfullmäktige i samband med det
årliga beslutet om utbetalning av partistödet för det kommande räkenskapsåret.
Beslutet ska fattas av fullmäktige senast den 31 december före räkenskapsåret.
Samtliga partier som har erhållit partistöd för räkenskapsåret 2019 har ingivit
redovisningar (bifogas). Redovisningarna med tillhörande granskningsrapporter
överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-08-21
Regler för kommunalt partistöd,
Redovisningar av kommunalt partistöd.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till
beslut.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-08-21

Dnr 2018/408-104

Kommunstyrelsen

Carina Eliasson
Registrator
0304-60 10 26
carina.eliasson@tjorn.se

Kommunstyrelsen

Redovisning av partistöd för räkenskapsåret 2019
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen av kommunalt
partistöd för 2019.
Sammanfattning
Enligt 2 kap 9 § kommunallagen får kommuner ge ekonomiskt bidrag
och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den
kommunala demokratin (partistöd). De partier som beviljas partistöd ska
årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att stödet har använts till
detta ändamål. Till redovisningen ska bifogas ett granskningsintyg
Kommunfullmäktige har fastställt regler för kommunalt partistöd
(bifogas) som bland annat behandlar frågan om redovisningens innehåll.
Redovisningen ska inges till kommunkansliet senast den 30 juni året efter
räkenskapsåret (1 januari – 31 december).
Kommunstyrelsen bevakar att redovisningen ingivits i rätt tid och följer
upp om partistödet använts för avsett ändamål. Föreligger det brister ska
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta beslut om
nödvändiga åtgärder. Kommunstyrelsen ska överlämna redovisningarna
med förslag till beslut till kommunfullmäktige senast den 31 oktober året
efter räkenskapsåret.
Har redovisningen och/eller granskningsrapporten inte lämnats in till
kommunstyrelsen inom föreskriven tid kan kommunfullmäktige komma
att besluta att partistöd inte ska utgå för nästkommande räkenskapsår
samt återkräva utbetalt partistöd. Detsamma gäller om partistödet inte har
använts för avsett ändamål.
TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

Beslut om eventuellt återkrav fattas av kommunfullmäktige i samband
med det årliga beslutet om utbetalning av partistödet för det kommande
räkenskapsåret. Beslutet ska fattas av fullmäktige senast den
31 december före räkenskapsåret.
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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2020-08-21

Dnr 2018/408-104

Samtliga partier som har erhållit partistöd för räkenskapsåret 2019 har
ingivit redovisningar (bifogas). Redovisningarna med tillhörande
granskningsrapporter överlämnas till kommunstyrelsen för vidare
beredning.
Bilagor
Regler för kommunalt partistöd,
Redovisningar av kommunalt partistöd.

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

142

Org.nr
BG
Internet

212000-1306
641-9741
www.tjorn.se

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

Dokumenttyp och beslutsinstans

Dokumentnamn

Fastställda

Regler / Kommunfullmäktige

Regler för kommunalt
partistöd

2014-10-16
(KF § 167)
Reviderade senast
2016-05-19 (KF § 99)

Dokumentansvarig

Dokumentet gäller för

Giltig till och med

Mats Mikulic

Politiska partier i
kommunen

Gäller tillsvidare från
och med
mandatperioden
2014-2018

Regler för kommunalt partistöd

Kommunkansliet
Mats Mikulic, kommunjurist
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REGLER FÖR KOMMUNALT PARTISTÖD
1 § Rätt till partistöd
Det lokala partistödet utgår till partier som är representerade i
kommunfullmäktige i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap 9 §
andra stycket kommunallagen.
2 § Grundstöd och mandatstöd
Partistödet består av
- Ett grundstöd, som uppgår till om 10 000 kronor per parti och år, samt
- Ett mandatstöd, per mandat och år
Mandatstödet beräknas enligt följande:
Det totala partistödet, som uppgår till 15,0 * prisbasbeloppet, reduceras med
det totala grundstödet. Beloppet fördelas därefter med totala antalet mandat i
kommunfullmäktige.
Exempel mandatstöd för år 2016
Förutsättningar: 10 partier i KF, 41 mandat, prisbasbelopp 44 300 kr
(2016)
15,0 * 44 300 (bb)
10 partier * 10 000 kr

= 664 500 kr (totalt partistöd
= -100 000 kr (totalt grundstöd)
564 500 kr

564 500 kr /41 mandat

= 13 768 kr i mandatstöd per mandat och år

3 § Fördelning av partistöd
Vid fördelningen av partistödet beaktas endast mandat för vilken en vald
ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). Partistöd utgår
således inte till så kallade tomma stolar.
Upphör ett parti att vara representerat under räkenskapsåret ska partistöd
inte utgå för resterande del av året.
4 § Redovisning och granskningsintyg
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som
visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 §
första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska bifogas ett
granskningsintyg.
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Redovisningen ska inges till kommunkansliet senast den 30 juni året efter
räkenskapsåret. Räkenskapsåret avser perioden 1 januari –
31 december.
Redovisningen ska på ett rättvisande sätt innehålla uppgifter om hur
partistödet har använts. Syftet med redovisningen är att säkerställa att
partistödet använts för avsett ändamål, nämligen som ett stöd till politiska
partierna för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.
Redovisningen ska omfatta allt det partistöd som erhållits av kommunen, det
vill säga även det som eventuellt sparats från tidigare verksamhetsår (med
början 2015). Av redovisningen ska bland annat framgå i vilken mån
överföringar har gjorts till partiorganisationen utanför kommunen.
Kommunstyrelsen bevakar att redovisningen ingivits i rätt tid och följer upp
om partistödet använts för avsett ändamål. Föreligger det brister ska
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta beslut om nödvändiga
åtgärder.
Kommunstyrelsen ska överlämna redovisningarna med förslag till beslut till
kommunfullmäktige senast den 31 oktober året efter räkenskapsåret.
5 § Beslut om utbetalning partistödet
Kommunfullmäktige beslutar om utbetalning av partistödet senast den
31 december månad året före räkenskapsåret.
Kommunfullmäktige ska i samband det årliga beslutet om utbetalning av
partistöd även besluta avseende partiernas redovisning av utbetalt partistöd.
6 § Utbetalning av partistödet
Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad aktuellt
räkenskapsår.
7 § Återkrav av partistöd m.m.
Har redovisning och/eller granskningsrapport inte lämnats in till
kommunstyrelsen inom föreskriven tid enligt § 4 ovan kan
kommunfullmäktige komma att besluta att partistöd inte ska utgå för
nästkommande räkenskapsår samt återkräva utbetalt partistöd. Detsamma
gäller om partistödet inte har använts för avsett ändamål.
Beslut om eventuellt återkrav fattas av kommunfullmäktige i samband med
det årliga beslutet om utbetalning av partistödet enligt § 5 ovan.
-----------------------
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-01
§196

Pensionspolicy Tjörns kommun medarbetare
2020/220
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta Pensionspolicy medarbetare.
2. Upphäva nu gällande pensionspolicy som antogs av kommunfullmäktige den 3
juni 2008, § 77 i den del som avser pensionspolicy för medarbetare.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att remittera Pensionspolicy förtroendevalda
till arvodesberedningen.
Barnkonventionen
Beslutet påverka inte barnperspektivet
Sammanfattning
Tjörns kommun har idag en policy som är antagen 2008-06-03 som är både för
förtroendevalda och medarbetare. Översynen är blanda annat påkallad av förändrad
lagstiftning gällande ändrade pensions- och LAS åldrar samt av SKR ändrade
rekommendationer och riktlinjer för arbetsgivare vid erbjudande om AKAP-KL
istället för KAP-KL
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 166 den 17 september 2020
Kommunfullmäktige, § 77 den 3 juni 2008
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-09-01
Bilaga 1: Pensionspolicy för medarbetare
Bilaga 2: Pensionspolicy för förtroendevalda
Förslag till beslut på sammanträdet
Magne Hallberg (KD) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige
besluta att Anta Pensionspolicy medarbetare och att upphäva nu gällande
pensionspolicy som antogs av kommunfullmäktige den 3 juni 2008, § 77 i den del
som avser pensionspolicy för medarbetare samt att kommunstyrelsen ska besluta
att remittera Pensionspolicy förtroendevalda till arvodesberedningen.
Rosalie Sanyang (S) tillstyrker Magne Hallbergs (KD) yrkande.
Beslutet skickas till
Arvodesberedningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-09-17

§166

Pensionspolicy Tjörns kommun medarbetare och pensionspolicy
Tjörns kommun förtroendevalda
2020/220
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta Pensionspolicy medarbetare.
2. Anta Pensionspolicy förtroendevalda.
3. Upphäva nu gällande pensionspolicy som antogs av kommunfullmäktige den 3
juni 2008, § 77.
Barnkonventionen
Beslutet påverka inte barnperspektivet
Sammanfattning
Tjörns kommun har idag en policy som är antagen 2008-06-03 som är både för
förtroendevalda och medarbetare. Översynen är blanda annat påkallad av förändrad
lagstiftning gällande ändrade pensions- och LAS åldrar samt av SKR ändrade
rekommendationer och riktlinjer för arbetsgivare vid erbjudande om AKAP-KL
istället för KAP-KL
Tidigare beslut
Kommunen har sen tidigare en antagen pension policy 2008-06-03
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-09-01
Bilaga 1: Pensionspolicy för medarbetare
Bilaga 2: Pensionspolicy för förtroendevalda
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till
beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-09-01

Dnr 2020/220-024

Kommunstyrelsen

Sara Alfredsson
HR-chef
0304-60 10 45
sara.alfredsson@tjorn.se

Kommunstyrelsen

Pensionspolicy Tjörns kommun medarbetare
Pensionspolicy Tjörns kommun förtroendevalda
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
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Ärendet
Utifrån förändrad lagstiftning gällande pensions- och LAS åldrar samt
SKR ändrade rekommendationer och riktlinjer för arbetsgivare vid
erbjudande om AKAP-KL istället för KAP-KL föreslås nedan
förändringar:
Övergripande
Inledningen ändras så att Pensionspolicyns syfte med framhållandet av
Tjörn som en attraktiv arbetsgivare, lyfts fram och genomsyrar hela
dokumentet.
Uppdelning på två avdelningar- under anställning och vid avgång för att
göra det mer tydligt både för medarbetaren och för kommunens
handhavande.
Pensionsinformation framhålls och lyfts in under ”Inledning” då det
förenklarar både för medarbetaren och kommunens handhavande att
informationsvägarna är tydliga.
Medarbetare
Tydliggöra gränsen för när löneväxling kan vara aktuellt
Information om alternativ KAP-KL som kan tillgodoses genom att i
stället tillämpa AKAP-KL även för anställda födda 1985 och tidigare,
vilket är mer relevant idag och kommer bli gängse praxis framöver.
Gällande minskad arbetstid föreslås att lägga till LAS-ålder och att det
tidigast kan gälla från den ålder som allmän pension kan lyftas – idag är
det 62 år men höjs sannolikt till 64 år fram till 2026.
Det är en möjlighet enligt individuell överenskommelse och inte en
rättighet.
Pensionsförstärkning vid förtida uttag
Som ett alternativ till särskild avtalspension enligt KAP-KL kan Tjörns
kommun erbjuda enskild medarbetare att betala in extra tjänstepension
från och med att medarbetaren avslutar sin anställning för att gå i pension
fram till månaden innan medarbetaren fyller 65 år. Den här möjligheten
kan användas vid en övertalighetssituation, där medarbetaren pga. av
arbetsbrist riskerar att sägas upp från sin anställning i kommunen.
Pensionslösningen bedöms från fall till fall, och förutsättningar för att
tillämpa denna pensionslösning är att medarbetaren har fyllt 61 år och att
en övertalighetssituation löses och att tjänsten inte ska återbesättas.
Särskild avtalspension enligt överenskommelse mellan arbetsgivare och
medarbetare
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Förtroendevalda
En kortfattad del i inledningen med hänvisning till pensionsförmåner för
förtroendevalda gällande bestämmelser om pension och
avgångsersättning för förtroendevalda (PBF)och omställningsstöd och
pension för förtroendevalda (OPF-KL)
Tydliggjort pensionsförmånerna i policyn.

Barnperspektivet
Beslutet påverka inte barnperspektivet
Konsekvens
Vid särskild avtalspension vid överenskommelse är inte ett skall krav
utan det är utifrån de ekonomiska möjligheterna för kommunen att
bevilja.
Löneväxling påverkar inte Tjörns kommun negativt snarare positivt, då
det bidrar till att kommunen är en attraktiv arbetsgivare
Möjligheten till minskad arbetstid är också utifrån individuell
bedömningen och kommunen möjlighet. Lön betalas ut efter den faktiska
arbetstiden, dock betalas det in hel tjänstepension å andra sidan betalas
mindre lön.

Ann-Britt Svedberg
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1

Inledning

Syftet med Tjörn kommuns pensionspolicy är att stärka kommunens
möjlighet att behålla och rekrytera nya medarbetare genom att på ett
enkelt och tydligt sätt beskriva kommunens pensionsförmåner och
förmåner knutna till ålder.
Pensionspolicyn är marknadsmässigt framtagen utifrån lagregler och
kollektivavtal samt möjligheter att utveckla dessa.
Tjörns kommun vill med denna pensionspolicy;
 Öka sin attraktion som arbetsgivare.


Få en bättre kontroll och överblick över pensionsförmåner och
andra förmåner knutna till ålder.



Åstadkomma en konsekvent och rättvis hantering av
pensionsförmåner och andra förmåner som är knutna till ålder.



Ge ökad möjlighet att anpassa arbetstids- och pensionslösningar
efter den enskildes behov och förutsättningar.

1.1

Kollektivavtal och pensionsregelverk

Sedan 1 januari 2006 gäller pensionsavtalet KAP- KL (Kollektivavtalad
Pension) för medarbetare födda 1985 eller tidigare. Från 1 januari 2014
gäller pensionsavtalet AKAP-KL (Avgiftsbestämd Kollektivavtalad
Pension) för medarbetare födda 1986 eller senare. Äldre pensionsavtal
gäller fortfarande i enskilda fall och på grund av särskilda
omständigheter.
Bestämmelserna i AKAP-KL och KAP-KL är i vissa delar dispositiva,
vilket innebär att de gäller om inget annat avtalats. Det ger utrymme för
lokala och/ eller individuella överenskommelser. Pensionspolicyn
beskriver det Tjörns kommun beslutat ska gälla i specifika
pensionsfrågor.

1.2

Uppföljning

Pensionspolicyn bör ses över en gång varje mandatperiod och vid behov
uppdateras. Däremellan görs översyn och uppdatering vid behov på
grund av förändringar i lagar, regler och kollektivavtal inom
pensionsområdet.

1.3

Kostnader

Kostnader som uppstår vid tillämpning av denna pensionspolicy belastar
respektive förvaltning.

Sida169
3 (9)

1.4

Beslutsordning

Beslut om pensionspolicyn fattas av kommunfullmäktige. Beslut om
anställdas pensionsvillkor fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott som
även är pensionsmyndighet. Beslutanderätt i specifika pensionsfrågor
framgår av kommunens delegationsordning.

1.5

Pensionsinformation

Arbetsgivaren är enligt KAP-KL och AKAP-KL ansvarig för att
medarbetare informeras om pensionsförmåner som tjänas in i
anställningen. Kommunen uppfyller informationskravet att tillhandahålla
medarbetarna information om de intjänade pensionsförmånerna.
Informationen ges av kommunens personalavdelning i samarbete med
extern pensionsadministratör. Medarbetare som ska välja
försäkringsbolag för den avgiftsbestämda ålderspensionen för första
gången får information och valblankett från kommunens
valadministratör. Efter det får medarbetaren information från de valda
försäkringsbolagen. Kommunen tillhandahåller information om
löneväxling till de som omfattas, bland annat genom årliga
informationsträffar. Alla inbjudningar till informationsträffar sker på
intranätet och alla anmälningar sker via webbformulär.
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2

Under anställningstid

2.1

Löneväxling till pension

Kommunen erbjuder samtliga tillsvidareanställda att löneväxla till
pensionssparande via ett överenskommet månatligt bruttolöneavdrag.
Erbjudandet syftar till att stärka kommunens möjlighet att attrahera och
behålla kompetenta medarbetare.
Löneväxlingen kan komma att påverka medarbetarens allmänna pension,
sjukpenning, föräldrapenning och ersättning från avtalsförsäkringar
eftersom dessa baseras på faktiskt utbetalad lön. Löneväxling lämpar sig
därför endast för den som även efter löneväxlingen har en årslön som
överstiger 8,07 inkomstbasbelopp.
Löneväxlingen ska vara kostnadsneutral för kommunen. Medarbetare
som löneväxlar får därför ett tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet betalas
tillsammans med det överenskomna löneväxlingsbeloppet till en
tjänstepensionsförsäkring. Tilläggsbeloppet beräknas utifrån skillnaden
mellan lagstiftade arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt på
pensionskostnader, samt vissa andra avtalsförsäkringar. Tilläggsbeloppet
kan komma att ändras om de underliggande faktorerna ändras.
Exempel: För en medarbetare som minskar sin bruttolön med 1 000
kronor och tilläggsbeloppet är 5 %, betalas 1 050 kronor till en
tjänstepensionsförsäkring.
Kostnadsneutraliteten innebär också att löneväxlingen inte ska påverka
medarbetarens ordinarie tjänstepension. Bruttolönen före växlingen ska
därför även fortsättningsvis vara pensionsgrundande för tjänstepensionen.
Bruttolönen före växlingen ska även ligga till grund för framtida
lönerevisioner samt vid beräkning av lönerelaterade tillägg och avdrag,
till exempel semesterlönetillägg och sjukavdrag.
Lägsta belopp att växla är 500 kronor per månad. Maximalt får 20
procent av bruttolönen växlas per månad. Medarbetaren väljer själv om
beloppet ska sparas i traditionell försäkring eller fondförsäkring och om
försäkringen ska tecknas med återbetalningsskydd. Försäkringsbolag
anvisas av kommunen. Löneväxling görs endast de månader det finns lön
att dra det överenskomna beloppet från. Om det inte går att verkställa
bruttolöneavdraget, till exempel vid sjukdom, föräldraledighet eller
tjänstledighet, avslutas löneväxlingen.
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Om förutsättningarna för löneväxlingserbjudandet förändras på grund av
ändringar i lag eller centralt kollektivavtal har medarbetaren och
kommunen en ömsesidig rätt att säga upp löneväxlingen med omedelbar
verkan. Löneväxlingen ska regleras i ett individuellt avtal mellan
kommunen och medarbetaren. Anmälan görs under oktober månad och
gäller från första januari påföljande år. Avtalet gäller 12 månader från
löneväxlingens början. Inför en ny avtalsperiod kan medarbetaren ändra
belopp eller säga upp avtalet med en varseltid på minst 3 månader. I
annat fall förlängs avtalet automatiskt med 12 månader.
Medarbetaren kan enbart välja att placera premien för löneväxling i av
kommunen anvisade bolag. Medarbetaren väljer själv placering i
traditionell förvaltning eller fondförvaltning. Görs inget val placeras
pengarna i traditionell förvaltning. Återbetalningsskydd är förvalt, men
kan väljas bort.

2.2

AKAP-KL för medarbetare född 1985 eller
tidigare

I syfte att stärka kommunens möjlighet att behålla och rekrytera nya
kompetenta medarbetare i konkurrens med andra arbetsgivare erbjuder
kommunen möjlighet att omfattas av AKAP-KL i stället för KAP-KL.
Erbjudandet kan, efter individuell överenskommelse, både gälla under
anställningstiden i kommunen och vid nyanställning. För de medarbetare
som väljer att, i nuvarande anställning i kommunen, omfattas av AKAPKL i stället för KAP-KL tillämpar kommunen de centrala parternas
rekommendation om ´Riktlinjer för arbetsgivare vid erbjudande av
AKAP-KL i stället för KAP-KL´. En medarbetare som valt att omfattas
av AKAP-KL kan inte återgå till KAP-KL så länge anställningen i
kommunen består.

2.3

Möjlighet till minskad arbetstid för äldre
medarbetare

I syfte att behålla äldre medarbetare och den yrkeskompetens de besitter
samt öka förutsättningarna för äldre medarbetare att arbeta till LASåldern eller längre kan kommunen erbjuda möjlighet till minskad
arbetstid. Arbetstidsminskning beviljas efter individuell bedömning av
förvaltningschef i samråd med HR-chef.
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För att åtgärdens syfte inte ska förfelas, får medarbetaren inte ta annat
arbete samtidigt som arbetstiden i kommunen minskas. Möjligheten
gäller tillsvidareanställda och innebär att medarbetaren tillåts minska sin
arbetstid till lägst 75 procent av heltid. Medarbetaren ska ha uppnått
lägsta ålder för att få ta ut allmän pension och ha minst 10 års
sammanhängande anställningstid i kommunen i direkt anslutning till
arbetstidsminskningen. Lön betalas ut efter den faktiska arbetstiden, men
det fortsatta tjänstepensionsintjänandet behålls oförändrat, dock längst till
och med den kalendermånad medarbetaren uppnår LAS-åldern. Som
pensionsgrundande lön för tjänstepensionen tillgodoräknas den fasta
lönen före arbetstidsminskningen. Denna lön ska förändras procentuellt
med faktiska löneökningar.
I samband med arbetstidsminskningen omregleras anställningen.
Medarbetaren ska så långt det är möjligt behålla tidigare arbetsuppgifter,
men i mindre omfattning. Arbetstidsminskningen kan komma att påverka
medarbetarens allmänna pension, sjukpenning, ersättning från
avtalsförsäkringar med mera, eftersom den kontanta lönen blir lägre.
Kommunen kompenserar inte för denna påverkan men ska informera om
detta.
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3

Vid avgång

3.1

Särskild avtalspension enligt
överenskommelse

Särskild avtalspension (SAP) kan betalas ut på heltid eller deltid (partiell
SAP) efter överenskommelse mellan arbetsgivare och medarbetare.
Överenskommelse om särskild avtalspension kan göras för viss tid.
Villkoret är att ålderspension ska tas ut när särskild avtalspension upphör,
det vill säga det måste finnas ett pensioneringssyfte. Särskild
avtalspension är ingen rättighet utan ett arbetsgivarinstrument vid
övertalighet, omorganisation eller annat särskilt fall då tjänsten inte
behöver återbesättas och ska användas med återhållsamhet.
Pensionen kan även användas då det finns särskilda skäl av individuell
karaktär. Beslut fattas av förvaltningschef i samråd med HR-chef.
Överenskommelse om hel eller partiell särskild avtalspension kan ingås
tidigast från den månad medarbetaren fyller 61. Hel särskild
avtalspension beviljas som längst till och med månaden före
medarbetaren fyller 65 år och partiell till månaden före den månad
medarbetaren fyller 67. Särskild avtalspension ska beräknas på ett
pensionsunderlag (genomsnittslön) enligt KAP-KLs regler.
Pensionsnivån är fastställd till nedanstående procentsatser.
Pensionsunderlag uttryckt i
inkomstbasbelopp
0 – 7,5
7,5 – 20

Pensionsnivå
70 %
65 %

Partiell särskild avtalspension betalas ut i en omfattning som motsvarar
arbetstidsminskningen. Kompensationen för lönebortfallet under tid med
partiell särskild avtalspension ska vara 60 % räknat utifrån ett
pensionsunderlag enligt KAP-KLs regler. För lönedelar över 7,5
inkomstbasbelopp gäller infasning enligt 21 § KAP-KL, 62,5- 55 %.
Pensionsavgifter till avgiftsbestämd ålderspension betalas in under tid
med särskild avtalspension och beräknas vid partiell på det
pensionsunderlag som gällde före arbetstidsminskningen, det vill säga
samma avgift betalas som innan partiell särskild avtalspension beviljades.
Pensionsgrundande tid för förmånsbestämd ålderspension fortsätter i
förekommande fall att tillgodoräknas för medarbetare som uppnått 61 års
ålder vid avgången samt för medarbetare som får partiell SAP. Rätten till
efterlevandepension behålls oförändrad under den tid särskild
avtalspension betalas ut.
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Hel särskild avtalspension samordnas inte med förvärvsinkomst. Partiell
särskild avtalspension som erbjuds för att medarbetaren ska minska
arbetstiden i syfte att vara pensionär och ledig från arbete under den
frigjorda tiden, samordnas med eventuell förvärvsinkomst enligt 36 §
KAP-KL. Avgång eller arbetstidsminskning med särskild avtalspension
kan komma att påverka allmän pension, sjukpenning, ersättning från
avtalsförsäkringar med mera. Kommunen kompenserar inte medarbetaren
för denna påverkan.

3.2

Pensionsförstärkning vid förtida uttag

Som ett alternativ till särskild avtalspension enligt KAP-KL kan Tjörns
kommun erbjuda enskild medarbetare att betala in extra tjänstepension
från och med att medarbetaren avslutar sin anställning för att gå i pension
fram till månaden innan medarbetaren fyller 65 år. Den här möjligheten
kan användas vid en övertalighetssituation, där medarbetaren på grund av
arbetsbrist riskerar att sägas upp från sin anställning i kommunen.
Pensionslösningen bedöms från fall till fall och förutsättningar för att
kunna tillämpa denna pensionslösning är att medarbetaren fyllt 61 år, att
en övertalighetssituation löses och att tjänsten inte ska återbesättas.
Den extra pensionsinsättningen ska lägst motsvara den som skulle ha
gjorts om medarbetaren varit kvar i tjänst. Pensionsförstärkning vid
förtida uttag beviljas efter individuell bedömning av förvaltningschef i
samråd med HR chef.

3.3

Avgångsvederlag

För medarbetare som beviljats avgångsvederlag kan överenskommelse
träffas om inbetalning till tjänstepensionsförsäkring i stället för kontant
utbetalning. Möjligheten gäller hela eller delar av avgångsvederlaget.
Vid inbetalning till tjänstepensionsförsäkring ska beloppet som betalas
till pensionsförsäkringen ökas med ett tilläggsbelopp som motsvarar
skillnaden mellan sociala avgifter och särskild löneskatt.

Sida175
9 (9)

Pensionspolicy
Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12

Tjörns kommun

176

Pensionspolicy Tjörns kommun

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
SAMMANFATTNING .....................................................................................3
ALLMÄNT ........................................................................................................4
UPPDATERING ..................................................................................................4
BESLUTSORDNING ............................................................................................4
PENSION TILL ANSTÄLLDA.......................................................................5
SÄRSKILD AVTALSPENSION ENLIGT ÖVERENSKOMMELSE .................................5
MÖJLIGHET TILL MINSKAD ARBETSTID FÖR ÄLDRE ANSTÄLLDA .......................7
PENSIONSFÖRSTÄRKNING VID FÖRTIDA UTTAG ................................................8
UTBETALNING AV AVGÅNGSVEDERLAG ...........................................................8
LÖNEVÄXLING TILL PENSION ............................................................................8
PENSION TILL FÖRVALTNINGSCHEFER OCH MOTSVARANDE ..............................9
PENSION TILL FÖRTROENDEVALDA ...................................................11
FÖRTROENDEVALDA PÅ HEL- OCH DELTID......................................................11
FRITIDSPOLITIKER ..........................................................................................11
TRYGGANDE AV PENSIONSÅTAGANDET............................................12
INFORMATION OM PENSIONSFÖRMÅNER.........................................13

2008-03-11

2 (13)

177

KPA Lena Wikström

Pensionspolicy Tjörns kommun

Sammanfattning
Pension till anställda

Särskild avtalspension på heltid eller deltid kan i enlighet med fastställda
riktlinjer beviljas efter individuell prövning.

Äldre anställda kan efter individuell prövning erbjudas möjlighet till minskad
arbetstid, med bibehållet tjänstepensionsintjänande.

Anställda kan efter individuell prövning erbjudas pensionstillägg vid förtida
avgång.

Vid utbetalning av eventuellt avgångsvederlag kan detta växlas mot
tjänstepension

Samtliga tillsvidareanställda i kommunen har möjlighet att löneväxla till
pensionsförsäkring.

Förvaltningschefer och motsvarande har möjlighet att välja alternativ
KAP-KL.
Pension till förtroendevalda

Förtroendevalda på heltid samt förtroendevalda vars uppdragstid motsvarar
minst 40 procent av heltid, omfattas av PBF (Bestämmelser om pension och
avgångsersättning för förtroendevalda). Förvärvsinkomster motsvarande tre
prisbasbelopp per år undantas från samordning.

Fritidspolitiker får pensionsersättning utbetalt varje månad.
Tryggande av pensionsförmåner

Kommunen tryggar avgiftsbestämd ålderspension och alternativ KAP-KL
genom tjänstepensionsförsäkring.

Kommunen tryggar förmånsbestämd ålderspension, särskild avtalspension,
pension till efterlevande, intjänad pension före 1998 samt pensionsförmåner
enligt PBF genom beskattningsrätten.
Beslutsordning

Kommunfullmäktige beslutar om pensionspolicyn.

Kommunstyrelsens arbetsutskott är pensionsmyndighet avseende
förtroendevaldas pensionsvillkor samt högsta instans gällande anställdas
pensionsvillkor.

Personalchefen beslutar i samråd med kommunchefen, om särskild
avtalspension, minskad arbetstid med bibehållen tjänstepension samt
pensionsförstärkning vid förtida uttag.

Alternativ lösning för annan anställd som inte är förvaltningschef eller tillhör
kommunledningen, beslutas av personalchefen i samråd med kommunchefen.

Personalavdelningen beslutar i normala och löpande ärenden.
Information till anställda

Kommunen har fastställt riktlinjer information till anställda om
pensionsrättigheter i anställningen.
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Allmänt
Pensionsavtalet KAP-KL och bestämmelserna PBF innehåller möjligheter till
lokala beslut och överenskommelser.
I syfte att skapa en enhetlighet och tydlighet avseende dessa möjligheter samt
framhålla de pensionsförmåner som kommunen i egenskap av en attraktiv
arbetsgivare erbjuder inom ramen för gällande kollektivavtal och lagar, har
kommunen beslutat om riktlinjer i vissa specifika pensionsfrågor. Dessa beskrivs
närmare i denna pensionspolicy.

Uppdatering
Pensionspolicyn ska ses över en gång varje mandatperiod och vid behov
uppdateras. Däremellan görs översyn och uppdatering vid behov som föranletts
av förändringar i lagar och kollektivavtal inom pensionsområdet.

Beslutsordning
Kommunfullmäktige beslutar om pensionspolicyn.
Kommunstyrelsens arbetsutskott är pensionsmyndighet avseende de
förtroendevaldas pensionsvillkor samt högsta instans gällande anställdas
pensionsvillkor.
Personalchefen beslutar i samråd med kommunchefen, om särskild avtalspension,
minskad arbetstid med bibehållen tjänstepension samt pensionsförstärkning vid
förtida uttag.
Alternativ lösning för annan anställd som inte är förvaltningschef eller tillhör
kommunledningen, beslutas av personalchefen i samråd med kommunchefen.
Personalavdelningen beslutar i normala och löpande ärenden.
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Pension till anställda
Särskild avtalspension enligt överenskommelse
Hel särskild avtalspension
Särskild avtalspension kan beviljas med stor restriktion och kan övervägas som en
möjlighet under mycket speciella omständigheter.
Med särskild avtalspension avses pension före 65 år. Särskild avtalspension är ett
av flera alternativ som kommunen kan använda vid behov av personalavveckling.
Särskild avtalspension är ingen rättighet för den enskilde. I den mån kommunen
finner det lämpligt att bevilja särskild avtalspension sker detta enligt följande
riktlinjer.
Riktlinjer för beviljande av hel särskild avtalspension
Särskild avtalspension kan i samband med arbetsbrist, som uppstått på grund av
minskad verksamhet eller omorganisation, beviljas anställd som har fyllt 61 år och
som har minst 10 års sammanhängande anställningstid i kommunen i direkt
anslutning till avgången.
Särskild avtalspension ska beräknas på ett pensionsunderlag (genomsnittslön)
enligt KAP-KLs bestämmelser. Pensionsnivån är fastställd till nedanstående
procentsatser.
Pensionsunderlag uttryckt i
inkomstbasbelopp
0 – 7,5
7,5 – 20

Pensionsnivå
65 %
55 %

Särskild avtalspension utbetalas från den överenskomna avgångstidpunkten till
och med månaden före 65-årsmånaden eller den tidigare månad då intjänad
pensionsrätt 1997-12-31 och/eller förmånsbestämd ålderspension börjar utbetalas
från kommunen.
Under tid med rätt till särskild avtalspension ska kommunen betala
pensionsavgifter för avgiftsbestämd ålderspension. Avgiftsunderlaget motsvarar
1/12 av pensionsunderlaget för varje månad som det föreligger rätt till särskild
avtalspension, uppräknat med förändringen av inkomstbasbeloppet i förhållande
till avgångsåret.
För anställd som omfattas av bestämmelserna om förmånsbestämd ålderspension
ska tiden från avgången intill månaden före 65-årsmånaden tillgodoräknas som
pensionsgrundande.
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Under tid med rätt till särskild avtalspension gäller skyddet avseende pension till
efterlevande.
Särskild avtalspension ska samordnas. Förvärvsinkomst motsvarande tre
prisbasbelopp per år undantas dock från samordning.
Avgång med särskild avtalspension kan påverka allmän pension, socialförsäkringar
och avtalsförsäkringar. Kommunen utger inte någon kompensation för detta.
Beslut om särskild avtalspension fattas i varje enskilt fall av personalchefen i
samråd med kommunchefen, med hänsyn till kommunens verksamhet och
ekonomi.

Partiell särskild avtalspension
Särskild avtalspension kan beviljas med stor restriktion och kan övervägas som en
möjlighet under mycket speciella omständigheter.
Kommunen kan bevilja anställd särskild avtalspension på deltid vid exempelvis
arbetsbrist. I den mån kommunen finner det lämpligt att bevilja sådan pension
sker detta enligt följande riktlinjer.
Riktlinjer för beviljande av partiell särskild avtalspension
Särskild avtalspension kan beviljas anställd som har fyllt 61 år och som har minst
10 års sammanhängande anställningstid i kommunen i direkt anslutning till
avgången. Anställningen omregleras permanent till en lägre sysselsättningsgrad.
Den lägsta tillåtna sysselsättningsgraden efter omregleringen är 50% av heltid.
Särskild avtalspension ska beräknas på ett pensionsunderlag (genomsnittslön)
enligt KAP-KLs bestämmelser. Pensionens storlek motsvarar den som gäller för
hel särskild avtalspension i den omfattning som motsvarar arbetstidsminskningen.
Särskild avtalspension utbetalas från den överenskomna tidpunkten till och med
månaden innan den då den anställde fyller 65 år eller den tidigare månad då
sysselsättnings-graden ändras, anställningen upphör eller då intjänad pensionsrätt
1997-12-31 och/eller förmånsbestämd ålderspension börjar utbetalas från
kommunen.
Efter särskilt beslut kan särskild avtalspension utbetalas som längst till och med
den månad den anställde fyller 67 år.
Under tid med rätt till särskild avtalspension ska kommunen också betala
pensionsavgifter för avgiftsbestämd ålderspension avseende den del som
motsvarar arbetstidsminskningen. Avgiftsunderlaget för denna del motsvarar 1/12
av pensionsunderlaget - i förhållande till arbetstidsminskningen - för varje månad
som det föreligger rätt till särskild avtalspension, uppräknat med förändringen av
inkomstbasbeloppet i förhållande till det år sysselsättningsgraden omreglerades.

2008-03-11

6 (13)

181

KPA Lena Wikström

Pensionspolicy Tjörns kommun

För anställd som omfattas av bestämmelserna om förmånsbestämd ålderspension
ska denna beräknas utifrån det pensionsunderlag som fastställts för den särskilda
avtalspensionen. Motsvarande pensionsunderlag används också vid eventuell
beräkning av pension till efterlevande.
Särskild avtalspension ska samordnas. Förvärvsinkomst, från annan anställning än
kommunen, motsvarande tre prisbasbelopp per år undantas dock från
samordning.
Särskild avtalspension kan påverka allmän pension, socialförsäkringar och
avtalsförsäkringar. Kommunen utger inte någon kompensation för detta.
Beslut om särskild avtalspension fattas i varje enskilt fall av personalchefen i
samråd med kommunchefen, med hänsyn till kommunens verksamhet och
ekonomi.

Möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda
I syfte att öka förutsättningarna för äldre anställda att arbeta till 65 år eller längre,
samt underlätta vid framtida generationsväxling, erbjuder kommunen möjlighet till
minskad arbetstid för äldre anställda. Beslut fattas i varje enskilt fall efter
individuell prövning.
Möjligheten gäller tillsvidareanställda och innebär att den anställde tillåts minska
sin arbetstid till lägst 75 procent av heltid. Lön betalas ut efter den faktiska arbetstiden, samtidigt som det fortsatta tjänstepensionsintjänandet behålls oförändrat.
Som pensionsgrundande lön för tjänstepensionen tillgodoräknas den fasta lönen
före arbetstidsminskningen. Denna lön förändras procentuellt med faktiska löneökningar.
Den anställde ska ha uppnått 61 års ålder och ha minst 10 års sammanhängande
anställningstid i kommunen i direkt anslutning till arbetstidsminskningen.
Beviljande av minskad arbetstid sker efter individuell prövning med hänsyn tagen
till förutsättningarna i verksamheten. Möjligheten gäller till 65 års ålder, men kan
efter särskilt beslut förlängas till längst 67 års ålder.
I samband med arbetstidsminskningen omregleras anställningen. Den anställde
ska så långt det är möjligt behålla tidigare arbetsuppgifter men i mindre omfattning.
Arbetstidsminskningen kan komma att påverka den anställdes allmänna pension,
sjukpenning, ersättning från avtalsförsäkringarna med mera, eftersom den kontanta lönen blir lägre. Kommunen ska informera om detta.
Beslut om minskad arbetstid med bibehållen tjänstepension fattas i varje enskilt
fall av personalchefen i samråd med kommunchefen, med hänsyn till kommunens
verksamhet och ekonomi.
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Pensionsförstärkning vid förtida uttag
Anställda som avgår med förtida uttag av tjänstepensionen, kan få ett tilläggsbelopp som tillskott till pensionen. Tilläggsbelopp kan övervägas vid arbetsbrist
och organisatoriska förändringar. Den anställde ska ha uppnått 61 års ålder. Beslut
fattas i varje enskilt fall efter individuell prövning.
Tilläggsbeloppet beräknas till 12 procent av den fasta månadslönen vid avgångstillfället, dock maximalt 3 000 kronor. Beloppet är detsamma under hela utbetalningstiden, ingen indexering ska ske. Tilläggsbeloppet betalas ut kontant varje
månad från avgången och längst till månaden före 65 års ålder. Beloppet är skattepliktigt för individen.
Anställningen upphör i samband med pensionsavgången. Inget ytterligare tjänstepensionsintjänande sker därefter.
Beslut om pensionsförstärkning vid förtida uttag fattas i varje enskilt fall av
personalchefen i samråd med kommunchefen, med hänsyn till kommunens
verksamhet och ekonomi.

Utbetalning av avgångsvederlag
För anställda som beviljats avgångsvederlag kan överenskommelse träffas om
inbetalning till tjänstepensionsförsäkring istället för kontant utbetalning. Möjligheten gäller hela eller delar av avgångsvederlaget.
Vid inbetalning till tjänstepensionsförsäkring ska beloppet som betalas till
pensionsförsäkringen ökas med ett tilläggsbelopp som motsvarar skillnaden
mellan sociala avgifter och särskild löneskatt.

Löneväxling till pension
Kommunen erbjuder samtliga tillsvidareanställda att pensionsspara via ett
överenskommet månatligt bruttolöneavdrag. Det överenskomna beloppet
betalas i form av en premie till en tjänstepensionsförsäkring.
Kostnadsneutralitet
I syfte att uppnå kostnadsneutralitet tillgodoräknas den som löneväxlar ett
premietillägg. Premietillägget motsvarar skillnaden mellan sociala avgifter som
betalas på kontant lön och särskild löneskatt som betalas på pensionspremier, f n
6,5%. Den totala premien utgörs därmed av det överenskomna
bruttolöneavdraget och detta premietillägg.
Syftet att uppnå kostnadsneutralitet innebär också den oväxlade lönen ska ligga till
grund för det ordinarie tjänstepensionsintjänandet. Lönerevisioner ska göras med
den oväxlade lönen som utgångspunkt.
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Tjänstepensionsavsättning
Det lägsta belopp som kan växlas till pension är 500 kronor per månad, dock
högst 20 procent av bruttolönen.
Premien betalas två gånger per år till den försäkring som den anställde valt för sin
avgiftsbestämda ålderspension.
För anställd som önskar löneväxla upprättas ett individuellt avtal mellan denne
och kommunen.
Anmälan görs under oktober månad och gäller från 1 januari påföljande år.
Avtalet gäller i 12 månader räknat från löneväxlingens början.
Inför en ny avtalsperiod kan den anställde ändra belopp eller säga upp avtalet.
Detta ska göras med en varseltid på minst tre månader. I annat fall förlängs avtalet
automatiskt med 12 månader.
Löneväxling görs endast de månader det finns lön att dra det överenskomna
beloppet från. Om det inte går att göra ett avdrag, till exempel vid sjukdom,
föräldraledighet eller tjänsteledighet, görs ett uppehåll i löneväxlingen.
Om förutsättningarna för löneväxling ändras på grund av ändringar i lag eller
centralt kollektivavtal, kan såväl den anställde som kommunen säga upp avtalet
med omedelbar verkan.
Löneväxlingen kan påverka den anställdes allmänna pension, socialförsäkringar
och avtalsförsäkringar. Kommunen utger inte någon kompensation för detta.
Kommunen gör en allmän rekommendation att inte löneväxla om årsinkomst
efter löneväxling understigande 8,07 inkomstbasbelopp.

Pension till förvaltningschefer och motsvarande
Kommunen erbjuder i enlighet med bestämmelserna i KAP-KL möjlighet till
alternativ pensionslösning. Syftet med erbjudandet är att stärka kommunens
möjlighet att såväl rekrytera som behålla högre chefer och nyckelpersoner i
konkurrens med andra arbetsgivare.

Alternativ KAP-KL
Allmänt
Alternativ KAP-KL innebär att den förmånsbestämda ålderspensionen enligt
KAP-KL byts mot en premiebestämd ålderspension. Övriga pensionsförmåner
inom KAP-KL behålls oförändrade eller följer kommunens pensionspolicy.
Jämfört med den ordinarie förmånsbestämda ålderspensionen innebär alternativ
KAP-KL större flexibilitet och möjlighet till individuell anpassning.
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Kostnadsneutralitet
Alternativ KAP-KL är kostnadsneutral för kommunen. Pensionsförmånen tryggas
genom tjänstepensionsförsäkring med löpande premiebetalning. Premien för
alternativ KAP-KL motsvarar den som kommunen skulle ha betalat om den
förmånsbestämda ålderspensionen tryggats med försäkring.
Den anställde väljer själv försäkringsbolag, om beloppet ska sparas i traditionell
försäkring eller fondförsäkring, samt om försäkringen ska tecknas med
återbetalningsskydd.
Anställda som omfattas
Möjligheten till alternativ KAP-KL gäller för kommunens förvaltningschefer samt
övriga chefer inom kommunledningen samt annan anställd i särskilda fall. Annan
anställd kan komma omfattas av möjligheten att välja alternativ KAP-KL. Beslut
om sådant särskilt fall fattas i varje enskilt fall av personalchefen i samråd med
kommunchefen.
Den som omfattas av erbjudandet väljer själv om han eller hon ska ansluta sig till
alternativ KAP-KL. Den som valt att omfattas av alternativ KAP-KL kan inte
återgå till ordinarie KAP-KL så länge anställningen i kommunen, eller Tjörns
kommunala bolag, består.
Eget val för alternativ KAP-KL
Den anställde väljer om premien ska placeras i traditionell försäkring eller fondförsäkring, samt om försäkringen ska innehålla återbetalningsskydd eller inte.
Återbetalningsskydd innebär att det samlade pensionskapitalet betalas ut till de
insatta förmånstagarna som en månadsvis pension om den anställde avlider.
Försäkringsbolag anvisas av kommunen.
Utbetalning
Pensionen utbetalas tidigast från 55 års ålder efter överenskommelse med
försäkringsbolaget. Pensionen kan utbetalas under en begränsad tid eller i vissa fall
livsvarigt. Kortaste utbetalningstid är normalt fem år.
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Pension till förtroendevalda
Förtroendevalda på hel- och deltid
Kommunen har antagit Bestämmelser om pension och avgångsersättning för
förtroendevalda (PBF). Bestämmelserna gäller från och med 2003-01-01.
Bestämmelserna omfattar förtroendevalda på heltid och förtroendevalda på deltid
med en uppdragstid motsvarande minst 40 procent av heltid.
Pension och avgångsersättning samordnas med eventuell förvärvsinkomst.
Förvärvsinkomst motsvarande tre prisbasbelopp per år undantas dock från
samordning.
I övrigt beräknas och utbetalas pension och avgångsersättning enligt
bestämmelserna i PBF.

Fritidspolitiker
Kommunens fritidspolitiker får ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån.
Pensionsersättningen motsvarar den pensionsavgift som gäller inom KAP-KL,
beräknat på den ersättning som utbetalats för förlorad arbetsinkomst.
Pensionsersättningen utbetalas kontant varje månad.
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Tryggande av pensionsåtagandet
Tjörns kommun tryggar sina pensionsåtaganden på följande sätt:
Avgiftsbestämd ålderspension

Tryggas genom tjänstepensionsförsäkring.
Årlig premiebetalning görs till den
försäkring som den anställde valt.
Förmånsbestämd ålderspension Intjänad pension skuldförs och tryggas
genom beskattningsrätten.
Särskild avtalspension enligt
Hela pensionsbeloppet skuldförs i samband
överenskommelse
med beviljad pension och tryggas genom
beskattningsrätten.
Alternativ KAP-KL för
Tryggas genom tjänstepensionsförsäkring.
förvaltningschefer eller
Månadsvis premiebetalning till den
motsvarande
försäkring som den anställde valt.
Pension intjänad före 1998
Intjänad pension skuldförs och tryggas
genom beskattningsrätten. En del av detta
pensionsåtagande är tryggat genom
tjänstepensionsförsäkring* )
Pension till efterlevande
Hela pensionsbeloppet skuldförs i samband
med inträffat dödsfall och tryggas genom
beskattningsrätten.
PBF (Bestämmelser om pension Hela pensionsbeloppet skuldförs i samband
och avgångsersättning för
med beviljad pension och tryggas genom
förtroendevalda)
beskattningsrätten.
*) Kommunen

har tecknat ramavtal med KPA Pension om partiell inlösen.
Avtalet innebär att kommunen kan trygga valda delar av
pensionsåtagandet genom betalning till en tjänstepensionsförsäkring.
Kommunen har i enlighet med avtalet gjort en premiebetalning under
2006.
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Information om pensionsförmåner
Enligt KAP-KL, ”Riktlinjer för arbetsgivarens informationsansvar” är
arbetsgivaren ansvarig för att anställda informeras om de pensionsförmåner som
tjänats in i anställningen.
Kommunen uppfyller informationskravet genom att de anställda via
KPA Pension får årlig information om de intjänade pensionsförmånerna.
Pensionsinformationen är skriftlig och lämnas i form av en pensionsprognos.
Vad gäller information om den avgiftsbestämda ålderspensionen får respektive
anställd också information från det försäkringsbolag som valts.
Kommunens anställda som ska välja försäkringsbolag för den avgiftsbestämda
ålderspensionen, får information och valblankett av Pensionsvalet PV AB.
Anställda och förtroendevalda i kommunen kan vända sig till kommunens
personalavdelning för att få svar på sina frågor.
Pensionsavgång
Anställda som planerar att avgå med pension ska lämna skriftlig ansökan om detta
till närmaste chef senast sex månader före planerad pensionsavgång. I god tid
innan pensionsavgången informeras den anställde skriftligen om pensionsbeloppets storlek.
För begäran om utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension och information om
pensionsförmånens storlek, ska den anställde vända sig till det försäkringsbolag
som valts.
Information om löneväxling
Kommunen tillhandahåller information om löneväxling bl a genom en årlig
informationsträff.
Information om alternativ KAP-KL
Kommunen tillhandahåller information om alternativ
KAP-KL samt individuell rådgivning i samband med att erbjudandet införs.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-01
§198

Antagande av reglemente för Rådet för hälsa och social hållbarhet
2020/195
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för
Rådet för hälsa och social hållbarhet.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att ändra förslag till reglemente där 2
kapitlet 6 stycket sista meningen ska ha följande lydelse ”Förslag på
sammansättning ska därefter passera kommunfullmäktiges valberedning innan det
fastställs; detta i syfte att uppnå en representation i rådet som överensstämmer med
mandatfördelningen i kommunfullmäktige”.
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet får positiva konsekvenser för barn och unga då rådet fungerar som en
remissinstans och bevakar på så vis barns bästa ur ett folkhälso- och social
hållbarhetsperspektiv.
Sammanfattning
Rådet för hälsa och social hållbarhet (benämns vidare som enbart rådet) är
organisatoriskt knutet till Kommunstyrelsen. Tidigare har rådet gått under namnet
”rådet för hälsa och hållbar utveckling” men i nästkommande avtal med regionen
föreslås en namnändring till ”rådet för hälsa och social hållbarhet”.
Då det inte funnits något som reglerat rådets arbete tidigare mer än de avtal som
kommunen har med regionen fanns behov att ta fram ett reglemente.
Rådets syfte och funktion är att initiera, samordna och utvärdera folkhälsoinsatser
utifrån ett befolknings- och samhällsinriktat perspektiv. Rådet ska vara en stödjande
funktion för ett aktivt hälsofrämjande och förebyggande arbete i Tjörns kommun.
Rådet har även ett viktigt uppdrag att följa välfärdsutvecklingen bland kommunens
invånare och skapa forum för framtidsdiskussioner. Rådet ska vara det forum där
dialog förs mellan regionen och kommunen.
Rådet ska årligen besluta gällande verksamhetsplan och årsredovisning inom den
budget som avtalet med regionen reglerar. Årsredovisning och budget ska efter
beslut delges kommunstyrelsen. Rådet är remiss- och referensgrupp i frågor som
berör folkhälsa och social hållbarhet i kommunen, men har inte ställning som
kommunal nämnd.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 168 den 17 september 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 145 den 20 augusti 2020 (bordläggning)
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-01
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-07-14
Reglemente Råder för hälsa och social hållbarhet, förslag arbetsutskottet
Protokoll Rådet för hälsa och hållbar utveckling 2020-05-04 § 14
Förslag till beslut på sammanträdet
Rosalie Sanyang (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att
kommunstyrelsen ska besluta att ändra förslag till reglemente där 2 kapitlet 6 stycket
sista meningen ska ha följande lydelse ”Förslag på sammansättning ska därefter
passera kommunfullmäktiges valberedning innan det fastställs; detta i syfte att uppnå
en representation i rådet som överensstämmer med mandatfördelningen i
kommunfullmäktige”.
Beslutet skickas till
Folkhälsostrateg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

190

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-09-17

§168

Bordlagt ärende: Antagande av reglemente för Rådet för hälsa och
social hållbarhet
2020/195
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
1. ändra förslag till reglemente med tillägget att förslag om sammansättning ska
passera kommunfullmäktiges valberedning samt att Tjörns Bostads AB ska
representeras i rådet.
2. föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta reglemente för
Rådet för hälsa och social hållbarhet.
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet får positiva konsekvenser för barn och unga då rådet fungerar som en
remissinstans och bevakar på så vis barns bästa ur ett folkhälso- och social
hållbarhetsperspektiv.
Sammanfattning
Rådet för hälsa och social hållbarhet (benämns vidare som enbart rådet) är
organisatoriskt knutet till Kommunstyrelsen. Tidigare har rådet gått under namnet
”rådet för hälsa och hållbar utveckling” men i nästkommande avtal med regionen
föreslås en namnändring till ”rådet för hälsa och social hållbarhet”.
Då det inte funnits något som reglerat rådets arbete tidigare mer än de avtal som
kommunen har med regionen fanns behov att ta fram ett reglemente.
Rådets syfte och funktion är att initiera, samordna och utvärdera folkhälsoinsatser
utifrån ett befolknings- och samhällsinriktat perspektiv. Rådet ska vara en stödjande
funktion för ett aktivt hälsofrämjande och förebyggande arbete i Tjörns kommun.
Rådet har även ett viktigt uppdrag att följa välfärdsutvecklingen bland kommunens
invånare och skapa forum för framtidsdiskussioner. Rådet ska vara det forum där
dialog förs mellan regionen och kommunen.
Rådet ska årligen besluta gällande verksamhetsplan och årsredovisning inom den
budget som avtalet med regionen reglerar. Årsredovisning och budget ska efter
beslut delges kommunstyrelsen. Rådet är remiss- och referensgrupp i frågor som
berör folkhälsa och social hållbarhet i kommunen, men har inte ställning som
kommunal nämnd.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 145 den 20 augusti 2020 (bordläggning)

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-09-17

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-07-14
Reglemente Råder för hälsa och social hållbarhet
Protokoll Rådet för hälsa och hållbar utveckling 2020-05-04 § 14
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med ändring av förslag till
reglemente med tillägget att förslag om sammansättning ska passera
kommunfullmäktiges valberedning samt att Tjörns Bostads AB ska representeras i
rådet.
Beslutet skickas till
Folkhälsostrateg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-08-20

§145

Antagande av reglemente för Rådet för hälsa och social hållbarhet
2020/195
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet.
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet får positiva konsekvenser för barn och unga då rådet fungerar som en
remissinstans och bevakar på så vis barns bästa ur ett folkhälso- och social
hållbarhetsperspektiv.
Sammanfattning
Rådet för hälsa och social hållbarhet (benämns vidare som enbart rådet) är
organisatoriskt knutet till Kommunstyrelsen. Tidigare har rådet gått under namnet
”rådet för hälsa och hållbar utveckling” men i nästkommande avtal med regionen
föreslås en namnändring till ”rådet för hälsa och social hållbarhet”.
Då det inte funnits något som reglerat rådets arbete tidigare mer än de avtal som
kommunen har med regionen fanns behov att ta fram ett reglemente.
Rådets syfte och funktion är att initiera, samordna och utvärdera folkhälsoinsatser
utifrån ett befolknings- och samhällsinriktat perspektiv. Rådet ska vara en stödjande
funktion för ett aktivt hälsofrämjande och förebyggande arbete i Tjörns kommun.
Rådet har även ett viktigt uppdrag att följa välfärdsutvecklingen bland kommunens
invånare och skapa forum för framtidsdiskussioner. Rådet ska vara det forum där
dialog förs mellan regionen och kommunen.
Rådet ska årligen besluta gällande verksamhetsplan och årsredovisning inom den
budget som avtalet med regionen reglerar. Årsredovisning och budget ska efter
beslut delges kommunstyrelsen. Rådet är remiss- och referensgrupp i frågor som
berör folkhälsa och social hållbarhet i kommunen, men har inte ställning som
kommunal nämnd.
Tidigare beslut
Protokoll Rådet för hälsa och hållbar utveckling 2020-05-04 § 14
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-07-14
Reglemente Råder för hälsa och social hållbarhet, förslag
Förslag till beslut på sammanträdet
Rosalie Sanyang (S) föreslår att ärendet bordläggs.

Justerandes sign
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-07-14

Dnr 2020/195-003

Kommunstyrelsen

Caroline Jönsson
Folkhälsostrateg
0304-60 11 82
caroline.jonsson@tjorn.se

Kommunfullmäktige

Tjänsteutlåtande reglemente Rådet för hälsa och
social hållbarhet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att anta reglemente för Rådet för hälsa och social
hållbarhet.
Sammanfattning
Rådet för hälsa och social hållbarhet (benämns vidare som enbart rådet)
är organisatoriskt knutet till Kommunstyrelsen. Tidigare har rådet gått
under namnet ”rådet för hälsa och hållbar utveckling” men i
nästkommande avtal med regionen föreslås en namnändring till ”rådet för
hälsa och social hållbarhet”.
Då det inte funnits något som reglerat rådets arbete tidigare mer än de
avtal som kommunen har med regionen fanns behov att ta fram ett
reglemente.
Rådets syfte och funktion är att initiera, samordna och utvärdera
folkhälsoinsatser utifrån ett befolknings- och samhällsinriktat perspektiv.
Rådet ska vara en stödjande funktion för ett aktivt hälsofrämjande och
förebyggande arbete i Tjörns kommun. Rådet har även ett viktigt uppdrag
att följa välfärdsutvecklingen bland kommunens invånare och skapa
forum för framtidsdiskussioner. Rådet ska vara det forum där dialog förs
mellan regionen och kommunen.
Rådet ska årligen besluta gällande verksamhetsplan och årsredovisning
inom den budget som avtalet med regionen reglerar. Årsredovisning och
budget ska efter beslut delges kommunstyrelsen. Rådet är remiss- och
referensgrupp i frågor som berör folkhälsa och social hållbarhet i
kommunen, men har inte ställning som kommunal nämnd.
TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

Tidigare beslut
Rådet för hälsa och hållbar utveckling § 14 den 4 maj 2020

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
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641-9741
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2 (2)
2020-07-14

Dnr 2020/195-003

Bilagor
Reglemente Råder för hälsa och social hållbarhet
Protokoll Rådet för hälsa och hållbar utveckling 2020-05-04 § 14
Beslutet skickas till
Folkhälsostrateg
Barnperspektivet
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram
till att beslutet får positiva konsekvenser för barn och unga då rådet
fungerar som en remissinstans och bevakar på så vis barns bästa ur ett
folkhälso- och social hållbarhetsperspektiv.
Konsekvens
De ekonomiska konsekvenserna är de arvode som betalas ut enligt
kommunens arvodesbestämmelser till ledamöter och ersättare.

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

195

Org.nr
BG
Internet

212000-1306
641-9741
www.tjorn.se

TJÖRNS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 [11]
Sammanträdesdatum 2020-05-04

Rådet för hälsa och hållbar utveckling
Plats och tid

Kommunhuset Skärhamn, Lilla Tjörnsalen 13.00–16.00

Utses att justera

Gun Alexandersson Malm

Justeringens plats och tid

Vid nästa möjliga tillfälle 2020

Paragrafer

§ 12- 20

Underskrifter Sekreterare

____________________________________________________________
Caroline Jönsson

Ordförande

____________________________________________________________
Tanja Siladji Dahne

Justerare

____________________________________________________________
Gun Alexandersson Malm

Protokollets förvaring

Kommunkansliet
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Sammanträdesdatum

Rådet för hälsa och hållbar utveckling 2020-05-04

Beslutande

Övriga adjungerade

Justerandes sign

Sida

2 [11]

Tanja Siladji Dahne (MP), ordförande
Annette Nord (KD), vice ordförande
Fredrik Gullbrantz (S), ledamot
Erling Alsin, ledamot
Catharina Schönbäck (V), ledamot (ej närvararande)
Gun Alexandersson Malm (L),
Robert Johansson (M), ledamot (ej närvarande)

Caroline Jönsson, Folkhälsostrateg Kommunledningskontoret
Magdalena Patriksson, avdelningschef Kommunledningskontor

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Rådet för hälsa och hållbar utveckling 2020-05-04

§ 14
Reglemente
Ett förslag på nytt reglemente är framtaget och utskickat till rådets
ledamöter och ersättare.
Rådet beslutar
Rådet ställer sig bakom förslaget och skickar det vidare för beslut i
Kommunfullmäktige.

Justerandes sign
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Dokumenttyp och beslutsinstans

Dokumentnamn

Fastställd/Upprättad

Reglemente

Reglemente Rådet för
hälsa och social
hållbarhet.

Dokumentansvarig

Dokumentet gäller för

Giltig till och med

Folkhälsostrateg

Rådet för hälsa och
social hållbarhet

Tills vidare

Reglemente för
Rådet för hälsa och
social hållbarhet

Kommunledningskontoret
Folkhälsostrateg
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7

5
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Sida 3 (8)
Reglemente för Rådet för hälsa och social hållbarhet
201

1

Reglemente för rådet för hälsa och
social hållbarhet

Rådet för hälsa och social hållbarhet (benämns vidare som enbart rådet)
är organisatoriskt knutet till Kommunstyrelsen. Utöver det som anges i
samverkansavtalet med västra Götalandsregionen avseende gemensamma
folkhälsoinsatser ska följande reglemente tillämpas.

1.1

Syfte och funktion

Rådets syfte och funktion är att initiera, samordna och utvärdera
folkhälsoinsatser utifrån ett befolknings- och ett samhällsinriktat
perspektiv. Rådet ska vara en stödjande funktion för ett aktivt
hälsofrämjande och förebyggande arbete i Tjörns kommun. Rådet har
även ett viktigt uppdrag att följa välfärdsutvecklingen bland kommunens
invånare och skapa forum för framtidsdiskussioner. Rådet ska vara det
forum där dialog förs mellan regionen och kommunen. Rådet ska även
vara remissorgan i frågor som rör folkhälsa och social hållbarhet.
Rådet ska årligen besluta gällande verksamhetsplan och årsredovisning
inom den budget som avtalet med regionen reglerar. Årsredovisning och
budget ska efter beslut delges kommunstyrelsen. Rådet är remiss- och
referensgrupp i frågor som berör folkhälsa och social hållbarhet i
kommunen, men har inte ställning som kommunal nämnd.

Sida 4 (8)
Reglemente för Rådet för hälsa och social hållbarhet
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2

Rådets sammansättning

Rådet för hälsa och social hållbarhet består av åtta ledamöter.
Förtroendevalda ledamöter från kommunen:
• En politisk representant från Kommunstyrelsen
• En politisk representant från kommunens socialnämnd
• En politisk representant från kommunens barn och utbildningsnämnd.
• En politisk representant från kommunens kultur och fritidsnämnd.
• En politisk representant från kommunens samhällsbyggnadsnämnd.
Politiska ledamöter från hälso-och sjukvårdsnämnd västra, HSNV:
• Två politiska representanter
Övriga ledamöter:
• En representant från Tjörns Bostads AB
Vid behov kan rådet själv adjungera andra parter.
Efter att Kommunfullmäktige har valt nämnder att tjänstgöra för en ny
mandatperiod, nominerar nämnderna en ordinarie ledamot och en
ersättare för innevarande mandatperiod till rådet för hälsa och social
hållbarhet. Förslag på sammansättning ska därefter passera
Kommunfullmäktiges valberedning innan det fastställs.
Ordförande i rådet utses av de förtroendevalda från kommunen. Vice
ordförande av HSNV.
Om ledamot eller ersättare avgår utser berörd nämnd en ny i dennes
ställe.
Ersättare får närvara vid rådets möten och varje nämnd arvoderar sina
respektive ledamöter. Både ordinarie och ersättare arvoderas.

Sida 5 (8)
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3

Arbetsformer

Rådets presidium består av ordförande och vice ordförande. Presidiet
ska ha en aktiv roll med att planera rådets arbete utifrån aktuella
ämnen och rådets årliga planering.
Rådet sammanträder fyra gånger per år, två gånger på våren och två
gånger på hösten. Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande,
eller hälften av rådets ledamöter begär det. Datum för
sammanträdesdagar nästkommande år ska fastställas vid årets sista
sammanträde.
Förslag till förteckning över ärenden som ska behandlas samt handlingar
och beslutsunderlag ska skickas per mail till rådets ledamöter och
ersättare senast fem arbetsdagar före sammanträdet.
Rådet bestämmer om utomstående har rätt till närvaro och yttranderätt
vid sammanträden.
Rådets ställningstaganden ska efter varje sammanträde redovisas genom
beslutsprotokoll, som delges nämnderna. Beslut fattas med enkel
majoritet. Vid lika resultat är ordförandes röst utslagsgivande. Rådet är
beslutande när minst fyra ledamöter är närvarande.
Av kommunstyrelsens delegationsordning framgår vilka ärendegrupper
inom folkhälsa som kommunstyrelsen delegerat.

Sida 6 (8)
Reglemente för Rådet för hälsa och social hållbarhet
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4

Reglemente

Reglementet för Rådet för hälsa och social hållbarhet fastställs av
kommunfullmäktige. Ändring av reglemente kan initieras av rådet eller
kommunstyrelsen.

Sida 7 (8)
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5

Arvode

Sammanträdesarvode utgår enligt kommunens arvodesbestämmelser. För
förtroendevald i Tjörns kommun ingår uppdraget i det fasta arvodet om
sådant föreligger, annars gäller kommunens arvodesbestämmelser.

Sida 8 (8)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-01
§199

Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och garantiavtal
gällande Kommuninvest
2019/438
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Tjörns kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 5 april 1995
(”Borgensförbindelse”), vari Tjörns kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ)
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger
företräda Tjörns kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i
förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
2. Tjörns kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Tjörns kommun den
7 juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar
regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk
gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen,
alltjämt gäller
3. Tjörns kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Tjörns kommun den
7 juni 2011, varit Tjörns kommuns ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat regleras alltjämt gäller.
4. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef utses att för Tjörns kommuns
räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.
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
Tjörns Kommun har sedan år 1995 varit medlem i Kommuninvest ekonomisk
förening. Tjörns kommun beslutade om borgensförbindelse den 5 april 1995.
Borgensförbindelsen bekräftades sedan 16 sept 2015. Tjörns kommun
undertecknade Regressavtal och Garantiavtal den 7 juni 2011. Borgensåtagandet är
enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks, alternativt från de
dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av fullmäktige. Även regressavtal
och garantiavtal riskerar mot bakgrund av reglerna om preskription att bli ogiltiga
efter tio år. Då dessa utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och den
betydelse avtalen har för Kommuninvests verksamhet behöver dessa bekräftas
innan avtal löper ut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-01
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 170 den 17 september 2020
Kommunfullmäktige, § 12 den 9 februari 1995
Kommunfullmäktige, § 93 den 26 maj 2011
Kommunfullmäktige, §150 den16 september 2015
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-09-07
Skrivning från Kommuninvest ”Angående borgensförbindelse”
Bekräftelse av borgensförbindelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets
förslag.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-09-17

§170

Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och garantiavtal
gällande Kommuninvest
2019/438
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta att
1. Tjörns kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 5 april 1995
(”Borgensförbindelse”), vari Tjörns kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ)
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger
företräda Tjörns kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i
förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
2. Tjörns kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Tjörns kommun den
7 juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar
regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk
gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen,
alltjämt gäller
3. Tjörns kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Tjörns kommun den
7 juni 2011, varit Tjörns kommuns ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat regleras alltjämt gäller.
4. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef utses att för Tjörns kommuns
räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.
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
Tjörns Kommun har sedan år 1995 varit medlem i Kommuninvest ekonomisk
förening. Tjörns kommun beslutade om borgensförbindelse den 5 april 1995.
Borgensförbindelsen bekräftades sedan 16 sept 2015. Tjörns kommun
undertecknade Regressavtal och Garantiavtal den 7 juni 2011. Borgensåtagandet är
enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks, alternativt från de
dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av fullmäktige. Även regressavtal
och garantiavtal riskerar mot bakgrund av reglerna om preskription att bli ogiltiga
efter tio år. Då dessa utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och den
betydelse avtalen har för Kommuninvests verksamhet behöver dessa bekräftas
innan avtal löper ut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-09-17

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 12 den 9 februari 1995
Kommunfullmäktige, § 93 den 26 maj 2011
Kommunfullmäktige, §150 den16 september 2015
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-09-07
Skrivning från Kommuninvest ”Angående borgensförbindelse”
Bekräftelse av borgensförbindelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till
beslut.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

Carolina Färdig
Ekonomichef
0304-60 16 48
carolina.fardig@tjorn.se

Kommunstyrelsen

TU – Bekräftelse av borgensförbindelse,
regressavtal och garantiavtal gällande
Kommuninvest
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige besluta att
1. Tjörns kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den
5 april 1995 (”Borgensförbindelse”), vari Tjörns kommun åtagit
sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”)
förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger
företräda Tjörns kommun genom att företa samtliga nödvändiga
åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande
och blivande borgenärer.
2. Tjörns kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av
Tjörns kommun den 7 juni 2011, vari det inbördes ansvaret
mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall
Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot
någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen,
alltjämt gäller
3. Tjörns kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av
Tjörns kommun den 7 juni 2011, varit Tjörns kommuns ansvar
för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat
regleras alltjämt gäller.

TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

4. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef utses att för
Tjörns kommuns räkning underteckna alla handlingar med
anledning av detta beslut.
Sammanfattning
Tjörns Kommun har sedan år 1995 varit medlem i Kommuninvest
ekonomisk förening. Tjörns kommun beslutade om borgensförbindelse
den 5 april 1995. Borgensförbindelsen bekräftades sedan 16 sept 2015.
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Tjörns kommun undertecknade Regressavtal och Garantiavtal den 7 juni
2011. Borgensåtagandet är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då
åtagandet ingicks, alternativt från de dag då borgensåtagandet bekräftats
genom beslut av fullmäktige. Även regressavtal och garantiavtal riskerar
mot bakgrund av reglerna om preskription att bli ogiltiga efter tio år. Då
dessa utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och den
betydelse avtalen har för Kommuninvests verksamhet behöver dessa
bekräftas innan avtal löper ut.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 12 den 9 februari 1995
Kommunfullmäktige, § 93 den 26 maj 2011
Kommunfullmäktige, §150 den16 september 2015
Bilagor
Skrivning från Kommuninvest ”Angående borgensförbindelse”
Bekräftelse av borgensförbindelse
Beslutet skickas till
Advokatfirman Lindahl

Ärendet
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av
Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ)
(”Kommuninvest”). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa
möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar
som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat
tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld
för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har
tecknat borgensförbindelse. Tjörns kommun utfärdade sin
borgensförbindelse den 5 april 1995 och har bekräftat densamma genom
beslut av kommunfullmäktige den 16 september 2015.
Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest.
Vid Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras
borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid
företeende av borgensförbindelser i samband med Kommuninvests
upplåning företräder således Kommuninvest medlemmarna gentemot
långivarna.
Borgensåtagandet är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då
åtagandet ingicks, alternativt från de dag då borgensåtagandet bekräftats
genom beslut av fullmäktige. Även regressavtal och garantiavtal riskerar
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mot bakgrund av reglerna om preskription att bli ogiltiga efter tio år. Då
dessa utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och den
betydelse avtalen har för Kommuninvests verksamhet behöver dessa
bekräftas innan avtal löper ut. Tjörns kommun undertecknade
Regressavtal och Garantiavtal den 7 juni 2011 och giltighetstiden löper
snart ut.
För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett
gemensamt förfarande för samtliga bekräftelser och att Regressavtalet
och Garantiavtalet således ska bekräftas i samband med
borgensförbindelsen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som
omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen.
2019-12-31 var 276 kommuner och 12 landsting/län/regioner medlemmar
i Kommuninvest ekonomisk förening. Samtliga har ingått likalydande
borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest
ekonomiska förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar
fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt
ianspråktagande av ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt
regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de
medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i
Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas
respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.
Garantiavtalet reglerar kommunernas ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat.
Ett borgensåtagande innebär alltid ett risktagande men förvaltningen
bedömer att ett borgensåtagande gentemot Kommuninvest innebär en låg
risk. Ett bekräftande av borgensförbindelse, regressavtal och garantiavtal
är en förutsättning för medlemskap i Kommuninvest. Detta är också en
förutsättning för fortsatt belåning. För det fall kommunen inte förlänger
avtalen kan detta få stora ekonomiska konsekvenser.
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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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-01
§200

Ansökan om kommunalt borgensåtagande Gymnastikföreningen
Atletica
2019/396
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå ansökan om borgen.
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
Gymnastikföreningen Atletica har ansökt om kommunal borgen till säkerhet
för lån i Tjörns Sparbank om 799 580 kronor (maj 2020). Föreningens lån
hänför sig till olika inköp, utvecklingsprojekt och investeringar som
föreningen gjort genom åren.
En stor del av föreningens lån är att hänföra till kostnader som rätteligen
borde ha betalats av annan än föreningen. Då det är svårt att bedöma hur stor
del av det aktuella lånet som faktiskt avsett föreningens verksamhet, finns det
risk för att ett kommunalt borgensåtagande skulle komma att gynna enskild
näringsidkare på ett otillåtet sätt. Med hänsyn till detta bör ansökan om
borgen avslås.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 171 den 17 september 2020
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-11-11 § 83
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-09-02
Ansökan om borgensåtagande
Förslag till beslut på sammanträdet
Magne Hallberg (KD) och Cyril Esbjörnsson (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska
bifalla arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-09-17

§171

Ansökan om kommunalt borgensåtagande Gymnastikföreningen
Atletica
2019/396
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta att avslå ansökan om borgen.
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
Gymnastikföreningen Atletica har ansökt om kommunal borgen till säkerhet
för lån i Tjörns Sparbank om 799 580 kronor (maj 2020). Föreningens lån
hänför sig till olika inköp, utvecklingsprojekt och investeringar som
föreningen gjort genom åren.
En stor del av föreningens lån är att hänföra till kostnader som rätteligen
borde ha betalats av annan än föreningen. Då det är svårt att bedöma hur stor
del av det aktuella lånet som faktiskt avsett föreningens verksamhet, finns det
risk för att ett kommunalt borgensåtagande skulle komma att gynna enskild
näringsidkare på ett otillåtet sätt. Med hänsyn till detta bör ansökan om
borgen avslås.
Tidigare beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-11-11 § 83
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-09-02
Ansökan om borgensåtagande
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till
beslut.
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Kommunstyrelsen

Hans Blomqvist
Kommunjurist
0304-60 10 53
hans.blomqvist@tjorn.se

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande - Ansökan om kommunal
borgen Gymnastikföreningen Atletica
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå ansökan om borgen.
Sammanfattning
Gymnastikföreningen Atletica har ansökt om kommunal borgen till
säkerhet för lån i Tjörns Sparbank om 799 580 kronor (maj 2020).
Föreningens lån hänför sig till olika inköp, utvecklingsprojekt och
investeringar som föreningen gjort genom åren.
En stor del av föreningens lån är att hänföra till kostnader som
rätteligen borde ha betalats av annan än föreningen. Då det är svårt
att bedöma hur stor del av det aktuella lånet som faktiskt avsett
föreningens verksamhet, finns det risk för att ett kommunalt
borgensåtagande skulle komma att gynna enskild näringsidkare på
ett otillåtet sätt. Med hänsyn till detta bör ansökan om borgen
avslås.
Tidigare beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-11-11 § 83
Bilagor
Ansökan om borgensåtagande
Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Gymnastikföreningen Atletica
TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

Ärendet
Gymnastikföreningen Atletica har ansökt om kommunal borgen till
säkerhet för lån i Tjörns Sparbank om 799 580 kr (maj 2020).
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Föreningens lån hänför sig till olika inköp, utvecklingsprojekt och
investeringar som föreningen gjort genom åren.
Föreningen bedriver sin verksamhet i hyrda lokaler
(Sparbankshallen i Svanvik och gymnastiklokal i Myggenäs).
Lokalerna ägs av kommanditbolaget Fastighet i rörelse på Tjörn.
Bolaget bedriver verksamhet inom flera olika områden, bl.a. åkeri
och försäljning. Bolagets komplementär är grundare av föreningen
och har även ingått i föreningens styrelse under många år. Det är
också kommanditbolaget som har ställt säkerhet för det lån som
föreningen har i dag.
Föreningens verksamhet riktar sig till personer i alla åldrar och är
med sina ca 700 medlemmar näst största förening i kommunen.
Genom kommunal borgen skulle föreningen kunna erhålla en
betydligt lägre ränta på sitt banklån än i dag. Föreningen skulle
därigenom minska sina kostnader i väsentlig mån.
Det finns inte några generella hinder mot att kommunen ställer
säkerhet för gymnastikföreningens lån. En förutsättning är
emellertid att kommunens åtagande inte riskerar att gynna sådan
verksamhet som faller utanför den kommunala kompetensen. Det
är därför viktigt att säkerställa att kommunens borgensåtagande
endast kommer föreningens verksamhet till del och inte riskerar att
utgöra stöd till annan verksamhet.
Föreningens lån har finansierat köp av lös egendom som
föreningen behöver i sin verksamhet, t.ex. hoppmattor och olika
typer av redskap. Föreningens lån har också använts till att betala
ny-, till- och ombyggnationer på bolagets fastigheter. Det rör sig
här om exempelvis anläggande av ny hall och ombyggnation av del
av byggnad till café. Förvaltningen ställer sig tveksam till att dessa
arbeten verkligen borde ha finansierats av föreningen.
Rimligen borde arbetena ha bekostats av bolaget i egenskap av
fastighetsägare. Arbetena har inneburit en förbättring av bolagets
fastigheter, utan att föreningen fått motsvarande ekonomiska nytta
av investeringarna. Arbetena har visserligen lett till mer anpassade
lokaler för föreningens verksamheter, men detta har föreningen
betalat en marknadsmässig hyra för. Hyran har också ökat i takt
med att de olika arbetena utförts.
Förvaltningen bedömer att kommunen är förhindrad att ställa
säkerhet för den del av lånet som är att hänför till de ny-, till- och
ombyggnationer som gjorts på bolagets fastigheter. Detta då ett
sådant åtagande skulle utgöra stöd till bolaget och inte till
föreningen. Med hänsyn till att bolaget bedriver verksamhet inom
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flera olika områden finns det risk att ett kommunalt
borgensåtagande skulle gynna verksamhet som faller utanför den
kommunala kompetensen.
Föreningens verksamhet bedöms vara av stor vikt för kommunen.
Det är därför rimligt att kommunen bidrar till att minska
föreningens ränteutgifter i den mån det är möjligt. Som framgår
ovan är detta endast tillåtet för den del av lånet som hänför sig till
föreningens inköp av redskap m.m.
De aktuella investeringarna har gjorts över tid. Lånen har dessutom
lagts om och därtill har stora amorteringar gjorts. Det är därför
svårt att fastställa hur stor del av det aktuella lånet som kommunen
faktiskt kan gå i borgen för. Det finns därför inte möjlighet för
kommunen att åta sig borgensansvar för det aktuella lånet.
För det fall kommunen ska kunna gå i borgen för föreningens lån
krävs ytterligare utredning.
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

222

Org.nr
BG
Internet

212000-1306
641-9741
www.tjorn.se

223

224

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2019-11-11

§83

GF Atletica: Ansökan om borgensåtagande
2019/62
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden rekommenderar Tjörns kommunfullmäktige att teckna
kommunal borgen på motsvarande 1 010 152 kronor till föreningen GF Atletica.
Barnkonventionen
Föreningen medlemmar består till stor del av barn och unga, främst flickor.
Beslutet ger en positiv effekt för många barn och unga i Tjörns kommun.
Sammanfattning
Föreningen GF Atletica ansöker om kommunal borgen för befintliga lån samt för ett
nytt lån. Det totala lånebeloppet som föreningen ansöker om kommunal borgen för
är 1 010 152 kr.
Tidigare beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-06-10 § 63
Beslutsunderlag
Ansökan om kommunal borgen
PM – Rättslig bedömning och råd
Beräkning av lånekostnader
Tjänsteutlåtande den 2019-10-17
Förslag till beslut på sammanträdet
Bert-Inge Nordberg (S), Ulf Mellin (C) och Carl Bloom (MP) föreslår att nämnden
beslutar enligt presidieutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Bert-Inge Nordberg, Ulf Mellin
och Carl Blooms förslag.
Nämnden svarar ja.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Föreningen GF Atletica

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-01
§201

Ansökan om utökad kommunal borgen till Stiftelsen Tjörns Ishall
2019/144
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Såsom för egen skuld ingå borgen för Stiftelsen Tjörns ishalls låneförpliktelser
med ytterligare maximalt 8 000 000 kronor.
2. En förutsättning för borgensåtagandet är att lånen avbetalas genom rak
amortering och är slutbetalda senast den 31 december 2040.
3. Borgensavtal och övriga handlingar förhandlas och undertecknas av
kommunstyrelsens ordförande.
Barnkonventionen
Ett beslut om utökad kommunal borgen för Stiftelsen Tjörns ishall skulle ge
positiva effekter för barn och ungdomar på Tjörn. Idag är drygt 450 barn och unga
aktiva i konståkningen och hockeyn i Tjörns ishall.
Sammanfattning
Stiftelsen Tjörns ishall (Stiftelsen) har ansökt om utökad kommunal borgen som
säkerhet för banklån avseende renovering och utbyggnad av Tjörns ishall.
Ishallen används i dag av två större föreningar med många aktiva medlemmar.
Anläggningen besöks också regelbundet av kommunens skolor.
I enlighet med Tjörns kommuns borgenspolicy har en riskanalys tagits fram.
Riskanalysen visar på en låg risk.
Kultur- och fritidsnämnden har fattat beslut om att rekommendera
kommunfullmäktige att ingå kommunal borgen för ytterligare 8 000 000 kr för
Stiftelsens lokalinvesteringslån.
Förvaltningen tillstyrker förslaget.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 172 den 17 september 2020
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 29 april 2019 § 45
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-09-09
Ansökan om utökad kommunal borgen, Tjörns Ishall
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-04-29
Förslag till beslut på sammanträdet
Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets
förslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-09-17

§172

Ansökan om utökad kommunal borgen till Stiftelsen Tjörns Ishall
2019/144
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att
1. Såsom för egen skuld ingå borgen för Stiftelsen Tjörns ishalls låneförpliktelser
med ytterligare maximalt 8 000 000 kronor.
2. En förutsättning för borgensåtagandet är att lånen avbetalas genom rak
amortering och är slutbetalda senast den 31 december 2040.
3. Borgensavtal och övriga handlingar förhandlas och undertecknas av
kommunstyrelsens ordförande.
Barnkonventionen
Ett beslut om utökad kommunal borgen för Stiftelsen Tjörns ishall skulle ge
positiva effekter för barn och ungdomar på Tjörn. Idag är drygt 450 barn och unga
aktiva i konståkningen och hockeyn i Tjörns ishall.
Sammanfattning
Stiftelsen Tjörns ishall (Stiftelsen) har ansökt om utökad kommunal borgen som
säkerhet för banklån avseende renovering och utbyggnad av Tjörns ishall.
Ishallen används i dag av två större föreningar med många aktiva medlemmar.
Anläggningen besöks också regelbundet av kommunens skolor.
I enlighet med Tjörns kommuns borgenspolicy har en riskanalys tagits fram.
Riskanalysen visar på en låg risk.
Kultur- och fritidsnämnden har fattat beslut om att rekommendera
kommunfullmäktige att ingå kommunal borgen för ytterligare 8 000 000 kr för
Stiftelsens lokalinvesteringslån.
Förvaltningen tillstyrker förslaget.
Tidigare beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 29 april 2019 § 45
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-09-09
Ansökan om utökad kommunal borgen, Tjörns Ishall
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-04-29
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till
beslut.
Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

Carolina Färdig
Ekonomichef
0304-60 16 48
carolina.fardig@tjorn.se

Kommunstyrelsen

TU - Ansökan om utökad kommunal borgen för
Stiftelsen Tjörns ishall
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta att
1. Såsom för egen skuld ingå borgen för Stiftelsen Tjörns ishalls
låneförpliktelser med ytterligare maximalt 8 000 000 kronor.
2. En förutsättning för borgensåtagandet är att lånen avbetalas genom
rak amortering och är slutbetalda senast den 31 december 2040.
3. Borgensavtal och övriga handlingar förhandlas och undertecknas
av kommunstyrelsens ordförande.
Sammanfattning
Stiftelsen Tjörns ishall (Stiftelsen) har ansökt om utökad kommunal
borgen som säkerhet för banklån avseende renovering och utbyggnad av
Tjörns ishall.
Ishallen används i dag av två större föreningar med många aktiva
medlemmar. Anläggningen besöks också regelbundet av kommunens
skolor.
I enlighet med Tjörns kommuns borgenspolicy har en riskanalys tagits
fram. Riskanalysen visar på en låg risk.
Kultur- och fritidsnämnden har fattat beslut om att rekommendera
kommunfullmäktige att ingå kommunal borgen för ytterligare 8 000 000
kr för Stiftelsens lokalinvesteringslån.

TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

Förvaltningen tillstyrker förslaget.
Tidigare beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 29 april 2019 § 45
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Bilagor
Ansökan om utökad kommunal borgen, Tjörns Ishall
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-04-29
Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Stiftelsen Tjörns Ishall
Ekonomiavdelningen
Ärendet
Tjörns ishall har stora renoverings- och utbyggnadsbehov. Det behövs
bland annat fler omklädningsrum, förbättrad tillgänglighet och även
förbättrad ventilation.
För att kunna finansiera de om- och tillbyggnationer som krävs har
Stiftelsen ansökt om utökad kommunal borgen om 8 000 000 kr.
Stiftelsen har tidigare (år 2018) beviljats kommunal borgen till ett belopp
om 8 800 000 kr. Parallellt med detta fick stiftelsen 1 000 000 kr i
startbidrag från kultur- och fritidsnämnden. Det beslutades samtidigt att
ishallens drift skulle övertas av Tjörns kommun.
Ishallens ”renoveringsråd” (med representanter från Tjörns
konståkningsklubb, Rönnängs IK, Stiftelsen Tjörns ishall, Tjörns
kommun och personal på plats) har tagit fram ett förslag till en större
renovering. Målet är en funktionell, inkluderande ishall för framtiden.
Föreningarnas främsta behov är nya, tillgängliga omklädningsrum. Dessa
bedömer föreningarna som helt nödvändiga för deras framtida
utveckling. Vidare bör anläggningen tillgänglighetsanpassas så att även
barn och unga med funktionsvariationer ska kunna ta del av
verksamheten.
För barn och unga på Tjörn är ishallen en viktig mötesplats. Två stora
föreningar är verksamma i ishallen: Rönnängs IK (ishockey) och Tjörns
konståkningsklubb. Föreningarna har drygt 450 aktiva barn och unga.
Under högsäsong räknar ishallen med drygt 1700 besök per vecka. Under
skolans läsår är det många skolor som besöker ishallen.
I enlighet med Tjörns kommuns borgenspolicy har en riskanalys tagits
fram. Riskanalysen visar på en låg risk.
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Stiftelsens intäkter utgörs till största delen av hyresbetalningar från
kultur- och fritidsnämnden. Stiftelsen har under flera år visat ett negativt
resultat. Om Stiftelsen tar lån för att genomföra de planerade om- och
tillbyggnationerna kommer Stiftelsens kostnader att öka. För att
Stiftelsen ska kunna finansiera de ökade kostnaderna måste kultur- och
nämndens hyreskostnad ökas i motsvarande mån. Utan tillräcklig
finansiering från kultur- och fritidsnämndens sida saknas det möjlighet
för Stiftelsen att betala ränta och amortering för de aktuella lånen.
Ishallen utgör en viktig del i kommunens föreningsliv. Den ger möjlighet
till fritidssysselsättning för både barn och vuxna. Med hänsyn till detta
bedömer förvaltningen att det, trots de ökade kostnaderna, finns
anledning att ingå borgen för Stiftelsens låneförpliktelser.
Enligt kommunens borgenspolicy krävs vanligtvis någon form av
säkerhet från låntagaren/gäldenären för att kommunen ska gå i borgen. I
förevarande fall saknas det emellertid praktisk möjlighet för Stiftelsen att
ställa sådan säkerhet. Med hänsyn till kommunens delaktighet och insyn i
Stiftelsen samt den låga risk som framgår av riskanalysen bedömer
förvaltningen att kommunen kan åta sig borgensansvar trots detta.
Förvaltningen anser vidare att kommunen bör ingå borgen såsom för
egen skuld (proprieborgen). Detta för att Stiftelsen ska ges möjlighet att
förhandla fram en lägre ränta för lånen.
Då ett avgiftsfritt borgensåtagande från kommunens sida inte bedöms
utgöra ett otillåtet statsstöd i detta fall, föreslår förvaltningen att
borgensavgift inte ska utgå.
Konsekvenser
En utökad upplåning skulle innebära en ökad kostnad för Kultur- och
fritidsnämnden. Kommunens kreditvärdhet påverkas av de
borgensåtaganden kommunen har åtar sig.
Barnperspektivet
Ett beslut om utökad kommunal borgen för Stiftelsen Tjörns ishall skulle
ge positiva effekter för barn och ungdomar på Tjörn. Idag är drygt 450
barn och unga aktiva i konståkningen och hockeyn i Tjörns ishall.

Ann-Britt Svedberg
Kommunchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2019-04-29

§45

Stiftensen Tjörns Ishall: Ansökan om utökad kommunal borgen
2019/28
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden rekommenderar Tjörns kommunfullmäktige att teckna
kommunal borgen för ytterligare 8 Mkr för Stiftelsen Tjörns ishalls
lokalinvesteringslån.
Barnkonventionen
Ett beslut om utökad kommunal borgen för Stiftelsen Tjörns ishall skulle ge
positiva effekter för barn och ungdomar på Tjörn. Idag är drygt 450 barn och unga
aktiva i konståkningen och hockeyn i Tjörns ishall.
Sammanfattning
Tjörns ishall har stora renoverings- och utbyggnadsbehov. Det handlar till exempel
om fler omklädningsrum, förbättrad tillgänglighet och höjd brandsäkerhet. Med
anledning av det önskar Stiftelsen Tjörns ishall ytterligare 8 Mkr i kommunal
borgen.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktiges beslutade 2018-01-25, § 211
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-10-02, § 74
Beslutsunderlag
Stiftelsens ansökan om utökad kommunal borgen
Stiftelsen motivering till den ökade kostnaden för renoveringen
Handlingsplan framtagen i samband med det kommunala övertagandet av driften av
ishallen (årsskiftet 2017/2018)
Tjänsteutlåtande den 2019-04-10
Förslag till beslut på sammanträdet
Frank Holvik (C) och Marie Rössberger (Tp) föreslår att nämnden beslutar enligt
presidieutskottets förslag till beslut (i tjänsteutlåtandet).
Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Frank Holvik och Marie
Rössbergers förslag.
Nämnden svarar ja.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Stiftelsen Tjörns ishall
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Annica Skog
Avdelningschef
0304–60 12 89
annica.skog@tjorn.se

Kultur- och fritidsnämnden

Utökad kommunal borgen till Stiftelsen Tjörns
ishall
Presidieutskottets förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden rekommenderar Tjörns kommun att teckna
kommunal borgen för ytterligare 8 Mkr för Stiftelsen Tjörns ishalls
lokalinvesteringslån.
Sammanfattning
Tjörns ishall har stora renoverings- och utbyggnadsbehov. Det handlar
till exempel om fler omklädningsrum, förbättrad tillgänglighet och höjd
brandsäkerhet.
Med anledning av det önskar Stiftelsen Tjörns ishall ytterligare 8 Mkr i
kommunal borgen.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktiges beslutade 2018-01-25, § 211
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-10-02, § 74
Bilagor
Stiftelsens ansökan om utökad kommunal borgen
Stiftelsen motivering till den ökade kostnaden för renoveringen
Handlingsplan framtagen i samband med det kommunala övertagandet av
driften av ishallen (årsskiftet 2017/2018)
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Stiftelsen Tjörns ishall
TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

Ärendet
För barn på Tjörn är ishallen är viktig mötesplats. Verksamma i ishallen
är två stora, aktiva föreningar: Rönnängs IK (ishockey) och Tjörns
konståkningsklubb. Föreningarna har 289 respektive 164 aktiva barn och
unga.
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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Under högsäsongen räknar ishallen med drygt 1700 besök per vecka.
Under skolans läsår är det många skolor som besöker ishallen.
En mycket positiv egenskap som anläggningen har i sin roll som
mötesplats är alla de generationsöverskridande mötena som sker.
Anläggningen
Anläggningen Tjörns ishall byggdes under tidigt 1980-tal och har idag ett
stort renoveringsbehov. Den är utformad efter den tidens verksamhet och
ideal. Som exempel är omklädningsrummen små och omoderna och har
trappsteg i. Det saknas också hiss och många grundläggande
tillgänglighetsanpassningar. Dessutom har anläggningen en undermålig
ventilation, och den saknar miljömässiga anpassningar och
personalutrymmen.
Anläggningen har drivits av en ideell stiftelse och underhållits med
knappa medel, vilket har lett till ett stort renoveringsbehov.
Renovering och drift 2018
Under 2018 beviljades Stiftelsen Tjörns ishall en kommunal borgen på
8,8 Mkr. Parallellt fick stiftelsen 1 Mkr i startbidrag från kultur- och
fritidsnämnden. Dessutom beslutades att ishallens drift skulle övertas av
Tjörns kommun.
Under 2018 renoverades bland annat anläggningens tak, vilket var
absolut nödvändigt för att rädda anläggningen. Takrenoveringen gick på
cirka 2 Mkr.
Framtida behov och föreslagna renoveringar
Ishallens ”renoveringsråd” (med representanter från Tjörns
konståkningsklubb, Rönnängs IK, Stiftelsen Tjörns ishall, Tjörns
kommun och personal på plats) har tagit fram ett förslag till en större
renovering. Målet är en funktionell, inkluderande ishall för framtiden.
Då befintliga ytor inte är tillräckliga i yta eller skick, behöver en ny
tillbyggnad göras. Samtidigt föreslås att befintlig tillbyggnad, som består
av sex uttjänta baracker, rivs.
Föreningarnas främsta behov är nya, tillgängliga omklädningsrum. Dessa
bedömer föreningarna som helt nödvändigt för deras framtida utveckling.
Vidare bör anläggningen tillgänglighetsanpassas så att även barn och
unga med funktionsvariationer ska kunna ta del av verksamheten. En ny
tillbyggnad kan även inrymma fler besökstoaletter, personalutrymmen,
föreningskanslier samt eventuellt en mindre idrottsyta för uppvärmning
med mera.
Det finns även önskemål om att byta ut den befintliga träläktaren mot en
ny, modern läktare utan hög brandrisk. En ny läktare skulle höja både
säkerheten och tillgängligheten avsevärt. Stiftelsen har ännu inte fått
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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någon offert för installation av en ny läktare, men deras bedömning är att
kostnaden inte borde överstiga 2 Mkr.
Barnperspektivet
Ett beslut om utökad kommunal borgen för Stiftelsen Tjörns ishall skulle
ge positiva effekter för barn och ungdomar på Tjörn. Idag är drygt 450
barn och unga aktiva i konståkningen och hockeyn i Tjörns ishall.
Konsekvens
En utökad upplåning skulle öka driftskostnaden med cirka 640 tkr per år,
beräknat på År 1 med 3 % ränta och 20 års amorteringstid.
Evike Sandor
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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Carina Eliasson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-01
§202

Antagande av taxa för egenavgifter inom färdtjänsten till följd av ny
zonstruktur
2020/93
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta (i enlighet med
samhällsbyggnadsnämndens förslag) att
1. Anta taxa för egenavgifter inom färdtjänst till följd av ändrad zonstruktur
2. Avgifter för dagverksamhetsresorna för invånare med demens även
fortsättningsvis följer kostnaderna för ett månadskort med uppräkning med KPI
(konsumentprisindex)
3. Ungdomstaxan följer vuxentaxan som tidigare
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att till socialnämnden remittera förslag om
att utreda om även individer med intellektuell funktionsnedsättning som ingår i
kommunens dagverksamhet ska ingå i den grupp som debiteras kostnaderna
motsvarande ett månadskort. Remissvar ska vara kommunkansliet tillhanda
skyndsamt.
Barnkonventionen
Även barn och ungdomar kan ha väsentliga svårigheter att förflytta sig och kan då
vara berättigade till färdtjänst. Barn upp till 7 år betalar ingen egenavgift.
Ungdomstaxa gäller från 7-årsdagen till 20-årsdagen.
Sammanfattning
I november 2018 beslutade regionfullmäktige att dagens 70 zoner i Västtrafiks
prissystem ska slås ihop till tre. Från och med november 2020, då zonindelningen
ska genomföras, upphör Västtrafiks baspris. Detta påverkar kostnadsmodellerna för
egenavgifterna för färdtjänsterna eftersom dessa avgifter idag är kopplade till
kollektivtrafikens baspris.
Tjörns kommun behöver därför besluta om en ny kostnadsmodell koppat till
egenavgifterna för färdtjänst. Ett förslag är framtaget av trafikavdelningen.
Förslaget innebär att man behåller kostnadsmodellen som används idag där
resenären betalar för varje kommungräns som passeras. Skillnaden blir att istället
för den årliga uppräkningen kopplat till Västtrafiks baspris så blir det en årlig
uppräkning utifrån KPI (konsumentprisindex). I övrig bibehålls modellen så som
den ser ut idag.
För att inte fördyra resekostnaderna för dementa som åker till dagverksamheten
Kaprifolen samt för barn och ungdomar så föreslås att dessa avgifter hanteras precis
som tidigare, dvs följer kostnaderna för Västtrafiks månadskort.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-01
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 173 den 17 september 2020
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-03-11 § 73
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-04-06
Beslut samhällsbyggnadsnämnden 2020-03-11 § 73
Förslag 1 på ny kostnadsmodell egenavgifter färdtjänst
Förslag till beslut på sammanträdet
Magne Hallberg yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att
kommunstyrelsen ska till socialnämnden remittera förslag om att utreda om även
individer med intellektuell funktionsnedsättning som ingår i kommunens
dagverksamhet ska ingå i den grupp som debiteras kostnaderna motsvarande ett
månadskort. Remissvar ska vara kommunkansliet tillhanda skyndsamt.
Beslutet skickas till
Socialnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-09-17

§173

Antagande av taxa för egenavgifter inom färdtjänsten till följd av ny
zonstruktur
2020/93
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta (i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens förslag) att
1. Anta taxa för egenavgifter inom färdtjänst till följd av ändrad zonstruktur
2. Avgifter för dagverksamhetsresorna för invånare med demens även
fortsättningsvis följer kostnaderna för ett månadskort med uppräkning med KPI
(konsumentprisindex)
3. Ungdomstaxan följer vuxentaxan som tidigare
Barnkonventionen
Även barn och ungdomar kan ha väsentliga svårigheter att förflytta sig och kan då
vara berättigade till färdtjänst. Barn upp till 7 år betalar ingen egenavgift.
Ungdomstaxa gäller från 7-årsdagen till 20-årsdagen.
Sammanfattning
I november 2018 beslutade regionfullmäktige att dagens 70 zoner i Västtrafiks
prissystem ska slås ihop till tre. Från och med november 2020, då zonindelningen
ska genomföras, upphör Västtrafiks baspris. Detta påverkar kostnadsmodellerna för
egenavgifterna för färdtjänsterna eftersom dessa avgifter idag är kopplade till
kollektivtrafikens baspris.
Tjörns kommun behöver därför besluta om en ny kostnadsmodell koppat till
egenavgifterna för färdtjänst. Ett förslag är framtaget av trafikavdelningen.
Förslaget innebär att man behåller kostnadsmodellen som används idag där
resenären betalar för varje kommungräns som passeras. Skillnaden blir att istället
för den årliga uppräkningen kopplat till Västtrafiks baspris så blir det en årlig
uppräkning utifrån KPI (konsumentprisindex). I övrig bibehålls modellen så som
den ser ut idag.
För att inte fördyra resekostnaderna för dementa som åker till dagverksamheten
Kaprifolen samt för barn och ungdomar så föreslås att dessa avgifter hanteras precis
som tidigare, dvs följer kostnaderna för Västtrafiks månadskort.
Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-03-11 § 73
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-04-06
Beslut samhällsbyggnadsnämnden 2020-03-11 § 73
Förslag 1 på ny kostnadsmodell egenavgifter färdtjänst
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-09-17

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande ang antagande taxa för
egenavgifter inom färdtjänst
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta (i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens
förslag) att
1. Anta taxa för egenavgifter inom färdtjänst till följd av ändrad
zonstruktur
2. Avgifter för dagverksamhetsresorna för invånare med demens
även fortsättningsvis följer kostnaderna för ett månadskort med
uppräkning med KPI (konsumentprisindex)
3. Ungdomstaxan följer vuxentaxan som tidigare
Sammanfattning
I november 2018 beslutade regionfullmäktige att dagens 70 zoner i
Västtrafiks prissystem ska slås ihop till tre. Från och med november
2020, då zonindelningen ska genomföras, upphör Västtrafiks baspris.
Detta påverkar kostnadsmodellerna för egenavgifterna för färdtjänsterna
eftersom dessa avgifter idag är kopplade till kollektivtrafikens baspris.
Tjörns kommun behöver därför besluta om en ny kostnadsmodell koppat
till egenavgifterna för färdtjänst. Ett förslag är framtaget av
trafikavdelningen. Förslaget innebär att man behåller kostnadsmodellen
som används idag där resenären betalar för varje kommungräns som
passeras. Skillnaden blir att istället för den årliga uppräkningen kopplat
till Västtrafiks baspris så blir det en årlig uppräkning utifrån KPI
(konsumentprisindex). I övrig bibehålls modellen så som den ser ut idag.

TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

För att inte fördyra resekostnaderna för dementa som åker till
dagverksamheten Kaprifolen samt för barn och ungdomar så föreslås att
dessa avgifter hanteras precis som tidigare, dvs följer kostnaderna för
Västtrafiks månadskort.

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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Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-03-11 § 73
Bilagor
Beslut samhällsbyggnadsnämnden 2020-03-11 § 73
Förslag 1 på ny kostnadsmodell egenavgifter färdtjänst
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Ärendet
Den 27 november 2018 beslutade regionfullmäktige att dagens 70 zoner i
Västtrafiks prissystem ska slås ihop till tre zoner. I samband med
genomförande av detta beslut (de nya zonerna gäller från och med
november 2020) kommer även Västtrafiks baspris att upphöra.
Utförandet av själva resan inom färdtjänsten sköts idag av Västtrafik och
kommer att fortsätta skötas av Västtrafik även framöver. Här kommer
inte att ske någon förändring. Sedan den 1 januari 2012 är Västra
Götalandsregionen ensam ansvarig för all planering av kollektivtrafiken,
där även färdtjänsten ingår.
Västtrafiks beslut att förändra zonerna och ta bort baspriset innebär att
Tjörns kommun behöver fastställa en ny kostnadsmodell för
egenavgifterna för färdtjänsten då dessa idag är kopplade till
kollektivtrafikens baspris. Fram tills nu har egenavgifterna för
färdtjänstresorna följt Västtrafiks baspris, med ett påslag på 65 %.
Västtrafiks baspris styr idag prissättningen för enkelbiljetter,
kontoladdning (både matrispriser och prissättningen per kilometer) samt
priser för anropsstyrd trafik (Närtrafik, Flextrafik och anropsstyrda
linjer/turer).
Trafikavdelningen har tagit fram ett förslag på kostnadsmodell (se bilaga)
för färdtjänstens egenavgifter som liknar den kostnadsmodell som
kommunen har idag. Skillnaden kommer att bli, att istället för
uppräkning varje år av Västtrafiks baspris kommer en uppräkning ske
med KPI. Med den nya kostnadsmodellen kommer resenärerna inte få
några ökade resekostnader utan behåller samma resekostnad som idag.
Förslaget från Trafikavdelningen innebär att:
•

Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Nuvarande modell bibehålls vilket innebär att resenären betalar för
varje kommungräns som passeras, och kostnaden uppräknas därefter
med årliga KPI (konsumentprisindex) som fastställs i oktober varje
år.
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Dnr 2020/93-736

Förslaget inkluderar speciella egenavgifter för vissa grupper (se
punkter nedan) för att inte fördyra deras resor då Västtrafiks baspris
försvinner:
× Personer med demens som idag åker till dagverksamheten
Kaprifol på Valåsens demensboende. Dessa resenärer betalar idag
75 kr för varje resa upp till vad ett månadskort inom Tjörn kostar
(idag 775 kr). De blir debiterade denna kostnad via faktura
månaden efter resan gjorts. Trafikavdelningen föreslår att dessa
resor följer Västtrafiks månadskort som tidigare.
× Ungdomar betalar ca 75 % av vuxentaxan. Barn under 7 år betalar
inget i dagsläget. Trafikavdelningen föreslår att detta fortsätter
gälla.

Barnperspektivet
Även barn och ungdomar kan ha väsentliga svårigheter att förflytta sig
och kan då vara berättigade till färdtjänst. Barn upp till 7 år betalar ingen
egenavgift. Ungdomstaxa gäller från 7-årsdagen till 20-årsdagen.
Ann-Britt Svedberg
Kommunchef
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Bilaga 1
Förslag 1.
Enkel resa inom

Vuxen

En kommun
(Tjörns kommun)
Två kommuner
Tre kommuner
Fyra kommuner
Fem kommuner
Sex kommuner
Sju Kommuner eller fler

75 kr
128 kr
181 kr
234 kr
287 kr
339 kr
361 kr

Skolungdom
Enkel resa inom
(Tjörns kommun)
Två kommuner
Tre kommuner
Fyra kommuner
Fem kommuner
Sex kommuner
Sju kommuner eller fler

56 kr
96 kr
136 kr
175 kr
215 kr
255 kr
271 kr

Barn upp till 7 år åker gratis
Skolungdom gäller från man fyller 7 åt till dagen innan man fyller 20 år
Priserna uppräknas med KPI (konsumentprisindex) varje år.
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2020-03-11

§73

Nya egenavgifter för färdtjänsten till följd av ny zonstruktur
2020/21
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag på nya egenavgifter för färdtjänsten, samt
att:
1. Dagverksamhetsresorna för invånare med demens fortsättningsvis betalar för ett
månadskort med uppräkning med KPI (konsumentprisindex)
2. Ungdomstaxan följer vuxentaxan som tidigare
Barnkonventionen
Även barn/ungdomar kan ha väsentliga svårigheter att förflytta sig och då vara
berättigade till färdtjänst. Barn upp till 7 år betalar ingen egenavgift. Ungdomstaxa
är från 7 årsdagen till 20 årsdagen.
Sammanfattning
Den 27 november 2018 beslutade regionfullmäktige att dagens 70 zoner i Västrafiks
prissystem ska slås ihop till tre. Egenavgifterna för färdtjänsten förändras idag i takt
med kollektivtrafikens baspris.
Fr.o.m. november 2020 upphör baspriset då den nya zonindelningen ska
genomföras. På grund av detta måste ett nytt system för att ta fram egenavgifter
införas.
Utförandet av själva resan inom färdtjänsten sköts av Västtrafik. Sedan den 1
januari 2012 är Västra Götalandsregionen ensam ansvarig för all planering av
kollektivtrafiken, där även färdtjänsten ingår.
Fram tills nu har egenavgifterna inom Tjörn för färdtjänstresorna följt Västtrafiks
baspris, med ett påslag på 65 % som uppräknats varje år. Västtrafiks baspris styr
prissättningen för enkelbiljetter, kontoladdning (både matrispriser och
prissättningen per kilometer) samt priser för anropsstyrd trafik (Närtrafik, Flextrafik
och anropsstyrda linjer/turer).
När nya zonstrukturen införs november 2020 försvinner Västtrafiks system med
uppräkning av egenavgifterna utifrån modellen med baspris. Ny modell hur vi ska
hantera och räkna upp egenavgiften för färdtjänsten inom Tjörns kommun, måste
därför tas fram.
Trafikavdelningen har tagit fram ett förslag på nya egenavgifter som liknar den
kostnadsmodell som kommunen har idag. Skillnaden kommer att bli, att istället för
uppräkning varje år av Västtrafiks baspris kommer en uppräkning ske med KPI.
Justerandes sign
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Förslaget innebär att:
Nuvarande modell bibehålls. Resenären betalar för varje kommungräns som
passeras, och kostnaden uppräknas därefter med årliga KPI (konsumentprisindex)
som fastställs i oktober varje år.
Resenärer kommer att behålla samma resekostnad som idag.
Förslaget inkluderar speciella egenavgifter för vissa grupper för att inte fördyra för
dessa då specifikt deras avgifter påverkas då Västtrafiks baspris försvinner:


Personer med demens som idag åker till dagverksamheten Kaprifol på
Valåsens demensboende. Dessa resenärer betalar idag 75 kr för varje resa
upp till vad ett månadskort inom Tjörn kostar (idag 775 kr). De blir
debiterade denna kostnad via faktura månaden efter resan gjorts.
Trafikavdelningen föreslår att dessa resor följer Västtrafiks månadskort som
tidigare.



Ungdomar. De betalar ca: 75 % av vuxentaxan, barn under 7 år betalar inget
i dagsläget. Trafikavdelningen föreslår att detta fortsätter gälla.

Beslutsunderlag
Bilaga 1
Bilaga 2
Tjänsteutlåtande 2020-03-03
Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S) och Robert Johansson (M) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden
godkänner förvaltningens förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-01
§203

Återremitterat ärende: Hemställan om att ändra inkallelseordningen
för ersättare i Sverigedemokraterna
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) och Rikard Larsson (S) reserverar sig mot beslutet.
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 inkommit med en hemställan om att ändra
Sverigedemokraternas tjänstgöringsordning för ersättare i kommunstyrelsen.
Förslaget innebär att ledamot från Sverigedemokraterna i första hand ska ersättas av
representant från samma parti och i andra hand att ersättare ska kallas in i den
ordning som framgår av protokoll från fullmäktiges val.
När ärendet var uppe för beslut i fullmäktige under augusti 2020 framfördes vissa
invändningar mot förslagets laglighet. Ärendet återremitterades därför till
kommunstyrelsen för vidare utredning.
Enligt kommunallagen ska fullmäktige bestämma i vilken ordning ersättare i
kommunens nämnder ska tjänstgöra. Syftet med denna reglering är enligt lagens
förarbeten att hindra partiväxlingar.
Fullmäktige har dock inte rätt att bestämma tjänstgöringsordning i de fall ersättarna
valts proportionellt. I så fall ska ersättarna tjänstgöra i den ordning som föreskrivs i
lag (1992:339) om proportionellt valsätt.
I förevarande fall har fullmäktige valt ersättare genom majoritetsbeslut (antagande
av valberedningens förslag). Visserligen byggde valberedningens förslag på en
fördelning gjord enligt de principer som följer av lagen om proportionellt valsätt,
Justerandes sign
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men det innebär inte att ersättarna valdes på ett proportionellt sätt i lagens
bemärkelse.
Det aktuella förslaget går ut på att fullmäktige ska göra en ändring i den tidigare
antagna tjänstgöringsordningen. Det finns ingen bestämmelse i kommunallagen
eller annan författning som innebär att det skulle vara otillåtet att ändra
tjänstgöringsordning under pågående mandatperiod. Det finns inte heller något i
varken praxis eller förarbeten som talar för att ett sådant förfarande skulle vara
felaktigt på något sätt.
Den omständigheten att förslaget avser att undvika oförutsebara partiväxlingar talar
snarare för att en ändring är både nödvändig och lämplig i förevarande fall.
Genom den föreslagna ändringen kommer det lottningsförfarande som tillämpas
enligt nuvarande ordning att avskaffas för Sverigedemokraternas del. Förslaget
kommer därmed leda till en tydligare och mer förutsebar tjänstgöringsordning för
ersättarna. En sådan ordning bedöms utifrån ett tjänstemannaperspektiv vara mer
lämplig än nu gällande tjänstgöringsordning.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 174 den 17 september 2020
Kommunfullmäktige § 119, den 27 augusti 2020 (återremiss)
Kommunstyrelsen § 72, den 5 mars 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 41, den 20 februari 2020
Beslutsunderlag
PM
Hemställan om ändrad inkallelseordning
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansson (SD) och Magne Hallberg (KD) föreslår att kommunstyrelsen ska
bifalla arbetsutskottets förslag.
Rosalie Sanyang (S), Gert Kjellberg (TP) och Björn Möller (-) yrkar att ärendet ska
avslås.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Martin Johanssons (SD) m.fl. förslag
väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Martin Johanssons (SD) m.fl. förslag.
Nej- röst för Rosalie Sanyang (S) m.fl. förslag.
Omröstningsresultat
6 Ja röster: Martin Johansen (L), Niklas Emilsson (L), Magne Hallberg (KD), Georg
Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP), Martin Johansson (SD).
5 Nej röster: Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Gert Kjellberg (TP), Cyril
Esbjörnsson (TP), Björn Möller (-).
Martin Johanssons (SD) m.fl. förslag väljs.
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§174

Återremitterat ärende: Hemställan om att ändra inkallelseordningen
för ersättare i Sverigedemokraterna
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
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 inkommit med en hemställan om att ändra
Sverigedemokraternas tjänstgöringsordning för ersättare i kommunstyrelsen.
Förslaget innebär att ledamot från Sverigedemokraterna i första hand ska ersättas av
representant från samma parti och i andra hand att ersättare ska kallas in i den
ordning som framgår av protokoll från fullmäktiges val.
När ärendet var uppe för beslut i fullmäktige under augusti 2020 framfördes vissa
invändningar mot förslagets laglighet. Ärendet återremitterades därför till
kommunstyrelsen för vidare utredning.
Enligt kommunallagen ska fullmäktige bestämma i vilken ordning ersättare i
kommunens nämnder ska tjänstgöra. Syftet med denna reglering är enligt lagens
förarbeten att hindra partiväxlingar.
Fullmäktige har dock inte rätt att bestämma tjänstgöringsordning i de fall ersättarna
valts proportionellt. I så fall ska ersättarna tjänstgöra i den ordning som föreskrivs i
lag (1992:339) om proportionellt valsätt.
I förevarande fall har fullmäktige valt ersättare genom majoritetsbeslut (antagande
av valberedningens förslag). Visserligen byggde valberedningens förslag på en
fördelning gjord enligt de principer som följer av lagen om proportionellt valsätt,
men det innebär inte att ersättarna valdes på ett proportionellt sätt i lagens
bemärkelse.
Det aktuella förslaget går ut på att fullmäktige ska göra en ändring i den tidigare
antagna tjänstgöringsordningen. Det finns ingen bestämmelse i kommunallagen
Justerandes sign
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eller annan författning som innebär att det skulle vara otillåtet att ändra
tjänstgöringsordning under pågående mandatperiod. Det finns inte heller något i
varken praxis eller förarbeten som talar för att ett sådant förfarande skulle vara
felaktigt på något sätt.
Den omständigheten att förslaget avser att undvika oförutsebara partiväxlingar talar
snarare för att en ändring är både nödvändig och lämplig i förevarande fall.
Genom den föreslagna ändringen kommer det lottningsförfarande som tillämpas
enligt nuvarande ordning att avskaffas för Sverigedemokraternas del. Förslaget
kommer därmed leda till en tydligare och mer förutsebar tjänstgöringsordning för
ersättarna. En sådan ordning bedöms utifrån ett tjänstemannaperspektiv vara mer
lämplig än nu gällande tjänstgöringsordning.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige § 119, den 27 augusti 2020 (återremiss)
Kommunstyrelsen § 72, den 5 mars 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 41, den 20 februari 2020
Beslutsunderlag
PM
Hemställan om ändrad inkallelseordning
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till
beslut.
Rosalie Sanyang (S) yrkar avslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) förslag väljs.
Omröstning begärs. Arbetsutskottet godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Lars Carlssons (M) förslag
Nej- röst för Rosalie Sanyangs (S) förslag
Omröstningsresultat
3 Ja röster, Lars Carlsson (M), Magne Hallberg (KD), Martin Johansen (L)
2 Nej röster Rosalie Sanyang (S), Björn Möller (-)
Lars Carlssons (M) förslag väljs
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Kommunstyrelsen

Hans Blomqvist
Kommunjurist
0304-60 10 53
hans.blomqvist@tjorn.se

PM - Hemställan om att ändra
Sverigedemokraternas tjänstgöringsordning för
ersättare i kommunstyrelsen
Ärende
Martin Johansson (SD) har inkommit med en hemställan om att ändra
Sverigedemokraternas tjänstgöringsordning för ersättare i
kommunstyrelsen.
Förslaget innebär att ledamot från Sverigedemokraterna i första hand ska
ersättas av representant från samma parti och i andra hand att ersättare
ska kallas in i den ordning som framgår av protokoll från fullmäktiges
val.1
När ärendet var uppe för beslut i fullmäktige under augusti 2020
framfördes vissa invändningar mot förslagets laglighet. Ärendet
återremitterades därför till kommunstyrelsen för vidare utredning.
Enligt kommunallagen ska fullmäktige bestämma i vilken ordning
ersättare i kommunens nämnder ska tjänstgöra.2 Syftet med denna
reglering är enligt lagens förarbeten att hindra partiväxlingar.3
Fullmäktige har dock inte rätt att bestämma tjänstgöringsordning i de fall
ersättarna valts proportionellt. I så fall ska ersättarna tjänstgöra i den
ordning som föreskrivs i lag (1992:339) om proportionellt valsätt.
I förevarande fall har fullmäktige valt ersättare genom majoritetsbeslut
(antagande av valberedningens förslag). Visserligen byggde
valberedningens förslag på en fördelning gjord enligt de principer som
följer av lagen om proportionellt valsätt, men det innebär inte att
ersättarna valdes på ett proportionellt sätt i lagens bemärkelse.

TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

Det aktuella förslaget går ut på att fullmäktige ska göra en ändring i den
tidigare antagna tjänstgöringsordningen. Det finns ingen bestämmelse i
kommunallagen eller annan författning som innebär att det skulle vara
otillåtet att ändra tjänstgöringsordning under pågående mandatperiod.
1

Dalman m.fl. Kommunallagen med kommentarer och praxis, femte upplagan, s. 410 - 411
6 kap. 16 § andra stycket kommunallag (2017:425)
3 Se t.ex. prop.1975/76:187 s. 438
2
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Dnr 2020/45-101

Det finns inte heller något i varken praxis eller förarbeten som talar för
att ett sådant förfarande skulle vara felaktigt på något sätt.
Den omständigheten att förslaget avser att undvika oförutsebara
partiväxlingar talar snarare för att en ändring är både nödvändig och
lämplig i förevarande fall.
Genom den föreslagna ändringen kommer det lottningsförfarande som
tillämpas enligt nuvarande ordning att avskaffas för
Sverigedemokraternas del. Förslaget kommer därmed leda till en
tydligare och mer förutsebar tjänstgöringsordning för ersättarna. En
sådan ordning bedöms utifrån ett tjänstemannaperspektiv vara mer
lämplig än nu gällande tjänstgöringsordning.

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige § 119, den 27 augusti 2020
Kommunstyrelsen § 72, den 5 mars 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 41, den 20 februari 2020
Bilagor
Hemställan om ändrad inkallelseordning
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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2020-08-27

§119

Hemställan om att ändra Sverigedemokraternas
tjänstgöringsordning för ersättare i kommunstyrelsen
2020/45
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att utreda lagligheten i
förslaget från Martin Johansson (SD) om att ändra tjänstgöringsordning för ersättare
i kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Martin Johansson (SD) har inkommit med en hemställan om att ändra
Sverigedemokraternas tjänstgöringsordning för ersättare i kommunstyrelsen.
Förslaget innebär att vid förhinder av ledamot för Sverigedemokraterna i
kommunstyrelsen kommer i första hand en Sverigedemokratisk ersättare kallas in.
Om sådan saknas kommer inte lottning längre tillämpas när ordföranden ska kalla in
en ersättare att tjänstgöra. Har fullmäktige inte bestämt någon inkallelseordning
kallas enligt rättspraxis den ersättare in som står först i protokollet från fullmäktiges
val. Har vederbörande förhinder kallas nästa ersättare in osv.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 72 den 5 mars 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 41 den 20 februari 2020,
Kommunfullmäktige, § 224 den 13 december 2018.
Beslutsunderlag
Skrivelse daterad 2020-02-13
Förslag till beslut på sammanträdet
Gert Kjellberg (TP) och Rikard Larsson (S) föreslår att kommunfullmäktige ska
återremittera ärendet för att utreda lagligheten i förslaget från Martin Johansson (SD)
om att ändra tjänstgöringsordning för ersättare i kommunstyrelsen.
Martin Johansson (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras senare eller idag och finner att ärendet ska
avgöras idag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande
beslutsgång:
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.
Nej-röst för att ärendet ska återremitteras i enlighet med Gert Kjellbergs (TP) och
Rikard Larssons (S) förslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-08-27

Omröstningsresultat
21 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
20 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
Ärendet återremitteras i enlighet med reglerna för minoritetsåterremiss.

Justerandes sign
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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.

Justerandes sign
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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.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

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.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-01
§204

Utvärdering av digitala sammanträden för kommunfullmäktige och
nämnder samt förslag till fortsatt inriktning
2020/99
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Fortsätta med digitala sammanträden för kommunfullmäktige och nämnder utan
tidsbegränsning.
2. Kostnaderna som uppstår belastar respektive nämnd.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte får någon direkt påverkan eller konsekvenser för barn.
Sammanfattning
Med anledning av pandemin beslutade kommunfullmäktige att börja med digitala
sammanträden för nämnder och kommunfullmäktige under våren 2020. De digitala
sammanträdena skulle utvärderas efter 6 månader och ett nytt beslut fattas.
Utvärderingen visar att 91 % anser att den totala upplevelsen har varit positiv och
mot bakgrund av detta positiva utfall rekommenderar vi att fortsätta digitala
sammanträden utan tidsbegränsning.
När ärendet behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade utskottet att
uppdra åt Referensgruppen för digitalisering att säkerställa att alla förtroendevalda
måste ha samma förutsättningar för ett digitalt deltagande.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 175 den 17 september 2020
Kommunfullmäktige, § 83 den 14 maj 2020,
Kommunfullmäktige, § 71 den 16 april 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-09-10
Förslag till beslut på sammanträdet
Magne Hallberg (KD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets
förslag.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-09-17

§175

Utvärdering av digitala sammanträden för kommunfullmäktige och
nämnder samt förslag till fortsatt inriktning
2020/99
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att:
1. Fortsätta med digitala sammanträden för kommunfullmäktige och nämnder utan
tidsbegränsning.
2. Kostnaderna som uppstår belastar respektive nämnd.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt Referensgruppen för
digitalisering att säkerställa att alla förtroendevalda måste ha samma förutsättningar
för ett digitalt deltagande.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte får någon direkt påverkan eller konsekvenser för barn.
Sammanfattning
Med anledning av pandemin beslutade kommunfullmäktige att börja med digitala
sammanträden för nämnder och kommunfullmäktige under våren 2020. De digitala
sammanträdena skulle utvärderas efter 6 månader och ett nytt beslut fattas.
Utvärderingen visar att 91 % anser att den totala upplevelsen har varit positiv och
mot bakgrund av detta positiva utfall rekommenderar vi att fortsätta digitala
sammanträden utan tidsbegränsning.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 83 den 14 maj 2020,
Kommunfullmäktige, § 71 den 16 april 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-09-10
Förslag till beslut på sammanträdet
Rosalie Sanyang yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att
arbetsutskottet ska besluta att uppdra åt Referensgruppen för digitalisering att
säkerställa att alla förtroendevalda måste ha samma förutsättningar för ett digitalt
deltagande.

Justerandes sign
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-09-10

Dnr 2020/99-006

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen

TU - Utvärdering av digitala sammanträden för
kommunfullmäktige och nämnder samt förslag till
fortsatt inriktning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att:
1. Fortsätta med digitala sammanträden för kommunfullmäktige och
nämnder utan tidsbegränsning.
2. Kostnaderna som uppstår belastar respektive nämnd.

Sammanfattning
Med anledning av pandemin beslutade kommunfullmäktige att börja med
digitala sammanträden för nämnder och kommunfullmäktige under våren
2020. De digitala sammanträdena skulle utvärderas efter 6 månader
och ett nytt beslut fattas.
Utvärderingen visar att 91 % anser att den totala upplevelsen har varit
positiv och mot bakgrund av detta positiva utfall rekommenderar vi
att fortsätta digitala sammanträden utan tidsbegränsning.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 83 den 14 maj 2020,
Kommunfullmäktige, § 71 den 16 april 2020.

TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

Ärendet
Utvärderingen
Utvärderingen är ställd till 45 personer. Dessa
är nämndsekreterare, distansdeltagare samt presidier, gruppledare
och slumpmässigt utvalda fysiska deltagare.

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 2020/99-006

Svarsfrekvensen är 73 % och resultatet är:





70 % instämmer i hög grad att den totala upplevelsen är positiv
21 % instämmer delvis
6 % instämmer inte helt
3 % instämmer inte alls

Kommentarer som lämnats i utvärderingen uttrycker att digitala möten är
ett bra komplement till de fysiska mötena, t.ex. vid sjukdom eller andra
hinder att delta fysiskt. Det upplevs fortsatt viktigt och
angeläget att ha personliga möten och samtal i det fysiska rummet.
Målsättning
Att successivt bygga och tillhandahålla en modern (sam)arbetsmiljö för
politiskt engagerade torde vara en självklar strävan på möjligheternas
ö. Vår rekommendation i detta underlag bygger på målsättningen att
underlätta vardagen för politiskt engagerade och att samtidigt
effektivisera de politiska processerna.
Alternativ och motivering
Ett möjligt beslut är på nytt tidsbegränsa digitala sammanträden i 6
månader och att därefter fatta ännu ett beslut. Vår rekommendation är att
fortsätta digitala sammanträden utan tidsbegränsning
och att stegvis arbeta med att effektivisera arbetssätten.
Rekommendationen baseras på att upplevelsen av digitala sammanträden
har varit positiv och att det ses som ett bra komplement till fysiska
möten, t.ex. vid förhinder att närvara fysiskt. Ett långsiktigt beslut ger
också en bra plattform att bygga vidare på.
Barnperspektivet
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit
fram till att beslutet inte får någon direkt påverkan eller konsekvenser för
barn.
Konsekvens
Oavsett om beslutet blir med eller utan tidsbegränsning så är den
ekonomiska skillnaden liten. Kostnaderna ser ut som följer:
De 28 politiker (riskgrupp) som fått tillgång till en kommundator och
Teams föreslås få behålla datorerna tills rådande rekommendationer
kopplat till Covid-19 pandemin upphävs. Den årliga kostnaden är ca 190
tkr och fördelas på respektive nämnd.
De övriga 72 politikerna föreslås få tillgång till Teams på sina kommuniPads (samt mobil om man önskar) för att vid behov kunna dela
information och samverka i arbetsgrupper, gruppmöten, nätverk, etc.
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 2020/99-006

Den årliga kostnaden blir ca 130 tkr och fördelas på respektive nämnd.
Vi rekommenderar att avvakta med att
erbjuda samtliga politiker tillgång till kommundator (ytterligare 72
kommundatorer kostar årligen ca 495 tkr). Behovet och värdet är i
nuläget osäkert och vi önskar invänta att arbetet med referensgruppen
kommer igång.
Vid ett beslut om fortsatta digitala sammanträden utan tidsbegränsning
behöver vi investera i en permanent bild- och ljudupptagning i Stora
Tjörnsalen genom att uppgradera utrustningen. En prisindikation vi har är
ca 100-150 tkr i investering och ca 20 tkr i en årlig supportavgift, som
blir en kommungemensam kostnad i kommunstyrelsen. Denna
konsekvens hanteras inom ramen för ordinarie beslutsvägar.

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
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-05-14

§83

Deltagande på distans vid kommunfullmäktiges sammanträden samt
revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning och allmänna
stadgan
2020/99
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna deltagande på distans vid kommunfullmäktiges sammanträden när så
har gjorts möjligt tekniskt och praktiskt för samtliga ordinarie och ersättare samt
användarutbildning har genomförts.
2. Detta införs temporärt för max 6 månader följt av en utvärdering.
3. Revidera kommunfullmäktiges arbetsordning genom att göra följande tillägg:
Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor.
Möjligheten att sammanträda på distans ska tillämpas restriktivt.
4. Revidera allmänna stadgan genom att göra följande tillägg:
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och
ersättare närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljudoch bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan
se och höra varandra på lika villkor.
Möjligheten att sammanträda på distans ska tillämpas restriktivt.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-16 att godkänna deltagande på distans vid
nämnders sammanträden. Det föreligger allt jämt ett behov av att möjliggöra även
för fullmäktige, för att säkerställa att den demokratiska processen kan upprätthållas.
Förslaget innebär även att kommunfullmäktiges arbetsordning behöver revideras,
och ett förslag på tillägg har inkluderats i förslag till beslut. Likaså gäller för
nämndernas del, där förvaltningen föreslår att en liknande beskrivning införs i den
allmänna stadgan.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-05-14

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 123 den 30 april 2020,
Kommunfullmäktige, § 71 den 16 april 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-04-23
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (-) fd (M) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att:
1. Godkänna deltagande på distans vid kommunfullmäktiges sammanträden när så
har gjorts möjligt tekniskt och praktiskt för samtliga ordinarie och ersättare samt
användarutbildning har genomförts.
2. Detta införs temporärt för max 6 månader följt av en utvärdering.
3. Revidera kommunfullmäktiges arbetsordning genom att göra följande tillägg:
Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor.
Möjligheten att sammanträda på distans ska tillämpas restriktivt.
4. Revidera allmänna stadgan genom att göra följande tillägg:
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och
ersättare närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljudoch bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan
se och höra varandra på lika villkor.
Möjligheten att sammanträda på distans ska tillämpas restriktivt.
Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla Björn Möllers (-) fd
(M) förslag.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-04-16

§71

Deltagande på distans vid nämnders sammanträden
2020/99
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna deltagande på distans vid nämnders sammanträden när så har gjorts
möjligt tekniskt och praktiskt för samtliga ordinarie och ersättare samt
användarutbildning har genomförts.
2. Detta införs temporärt för max 6 månader följt av en utvärdering.
3. Paragrafen är omedelbart justerad.
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 rådande situation har behovet för deltagande på distans vid politiska
sammanträden ökat. Enligt kommunallagen får ledamöter delta i fullmäktiges
sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. Detsamma gäller för
nämndernas sammanträden. Inför detta säkerställer förvaltningen att de tekniska
förutsättningarna finns på plats och att deltagandet kan ske genom ljud- och
bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra
varandra och delta på lika villkor.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 99 den 2 april 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-04-02,
Tjänsteutlåtande, 2020-03-26.
Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 18:45 – 19:07
Förslag till beslut på sammanträdet
Benny Halldin (S) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Justerandes sign
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-10-08

Dnr 2020/268-101

Kommunstyrelsen

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

Kommunfullmäktige

Redovisning av ej förberedda motioner, oktober
2020
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige noterar redovisningen.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige skall två gånger varje år få redovisat de motioner
som inte har beretts färdigt. Under den rådande situationen kan inga
bestämda datum anges för när motionerna nedan kommer behandlas av
respektive instans.
Följande motioner har inte beretts färdigt i oktober 2020:
Motion om köp av Långekärrskolans lokaler av Tjörns Bostads AB
Dnr:

2017/599-252.

Motionär:

Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson (TP).

Anmäldes:

2017-10-19.

Status:

Motionen behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott i
november. Har tidigare avvaktat skolstrukturen.

Motion angående fritidskort för skolungdomar
Dnr:

2018/37-539.

Motionär:

Martin Johansson (SD).

Anmäldes:

2018-01-25.

Status:

Återremitterades för komplettering av utredning, behandlas
av kommunstyrelsens arbetsutskott i november.

TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

Motion angående anstiftan av pris för ”En hållbar kommun”

Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Dnr:

2018/427-040.

Anmäldes:

2018-11-01.

Besöksadress
Kroksdalsvägen 1

Telefon
Fax
E-post

0304-60 10 00
0304-60 10 19
kommun@tjorn.se
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Dnr 2020/268-101

Motionär:

Socialdemokraternas ledamöter.

Status:

Motionen ska behandlas av kommunfullmäktige 2020-1015.

Motion om val av nytt oppositionsråd tillika kommunstyrelsens 2:e vice
ordförande
Dnr:

2019/39-111.

Anmäldes:

2019-02-21.

Motionär:

Gert Kjellberg (TP).

Status:

Motionen ska behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott
i november.

Motion om att följa reglementet vid val av 2:e vice ordförande i
kommunstyrelsen
Dnr:

2019/78-003.

Anmäldes:

2019-02-21.

Motionär:

Rosalie Sanyang (S).

Status:

Motionen ska behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott
i november.

Motion angående solceller på offentliga byggnader
Dnr:

2019/173-225.

Anmäldes:

2019-04-17.

Motionär:

Thord Jansson (SD).

Status:

Motionen återremitterades av kommunfullmäktige i
avvaktan på svar kring kommunernas klimatlöften.

Motion avseende åtgärd mot vattenbrist

Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Dnr:

2019/220-432.

Anmäldes:

2019-05-16.

Motionär:

Socialdemokraternas ledamöter.

Status:

Motionen återremitterades av kommunfullmäktige för
utredning av avsaltningslösningar.

Besöksadress
Kroksdalsvägen 1

Telefon
Fax
E-post
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Dnr 2020/268-101

Motion om att ändra tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens 2:e vice
ordförande till 10 % av heltid
Dnr:

2019/231-003.

Anmäldes:

2019-08-29.

Motionär:

Gert Kjellberg (TP).

Status:

Motionen har återremitterats av kommunstyrelsen och ska
behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott i november.

Motion om ny kommunjurist för oppositionen
Dnr:

2019/348-029.

Anmäldes:

2020-05-14.

Motionär:

Gert Kjellberg (TP).

Status:

Behandlas av kommunfullmäktige 2020-10-15.

Motion om fritidskort för ungdomar
Dnr:

2019/360-539.

Anmäldes:

2019-11-14.

Motionär:

Alma Sibrian (V).

Status:

Återremitterades för komplettering av utredning, behandlas
av kommunstyrelsens arbetsutskott i november.

Motion om att främja återbruk genom ”Returvaruhus” på Tjörn
Dnr:

2019/361-456.

Anmäldes:

2019-11-14.

Motionär:

Rikard Larsson (S).

Status:

Motionen ska behandlas av Tjörns Bostads AB i oktober.

Motion om LSS-verksamhet på Tjörns skolor.

Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Dnr:

2019/362-725.

Anmäldes:

2019-11-14.

Motionär:

Rikard Larsson (S).

Status:

Behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott i november.

Besöksadress
Kroksdalsvägen 1

Telefon
Fax
E-post

0304-60 10 00
0304-60 10 19
kommun@tjorn.se
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Dnr 2020/268-101

Motion om entreprenörskap och företagande i skolan.
Dnr:

2019/360-539.

Anmäldes:

2019-11-14.

Motionär:

Martin Johansson (SD).

Status:

Motionen behandlas av kommunfullmäktige 2020-10-15.

Motion om solpark.
Dnr:

2019/392-225.

Anmäldes:

2019-11-14.

Motionär:

Rikard Larsson (S).

Status:

Motionen återremitterades av kommunfullmäktige i
avvaktan på svar kring kommunernas klimatlöften.

Motion om energioptimering inom byggnation.
Dnr:

2019/393-225.

Anmäldes:

2019-11-14.

Motionär:

Rikard Larsson (S).

Status:

Motionen ska behandlas av Tjörns Bostads AB i oktober

Motion om att nuvarande oppositionsråd istället ska benämnas
majoritetsråd.
Dnr:

2020/31-009.

Anmäldes:

2020-02-20.

Motionär:

Gert Kjellberg (TP).

Status:

Motionen ska behandlas av kommunfullmäktige
2020-10-15.

Motion om att säkerställa saklighet och rättssäkerhet från upphandlade
advokatfirmor.

Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Dnr:

2020/37-100.

Anmäldes:

2020-02-20.

Motionär:

Gert Kjellberg (TP).

Status:

Motionen ska behandlas av kommunfullmäktige
2020-10-15.

Besöksadress
Kroksdalsvägen 1

Telefon
Fax
E-post

0304-60 10 00
0304-60 10 19
kommun@tjorn.se
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Dnr 2020/268-101

Motion om att ändra riktlinjer för mutor.
Dnr:

2020/42-003.

Anmäldes:

2020-02-20.

Motionär:

Gert Kjellberg (TP).

Status:

Motionen återremitterades av kommunstyrelsen och
behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott i november.

Motion om framtagande av ny äldreplan.
Dnr:

2020/90-730.

Anmäldes:

2020-05-14.

Motionär:

Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Anette
Johannessen (S), Bert-Inge Nordberg (S).

Status:

Motionen ska behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-10-15.

Motion om öppettider i Tjörns kundcenter.
Dnr:

2020/179-109.

Anmäldes:

2020-08-27.

Motionär:

Martin Johansson (SD), Rikard Simensen (SD).

Status:

Motionen ska behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-10-15.

Motion om byggnation av hyresrätter.
Dnr:

2020/209-231.

Anmäldes:

2020-08-27.

Motionär:

Alma Sibrian (V).

Status:

Motionen ska behandlas av Tjörns Bostads AB i oktober.

Motion om insektshotell.

Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Dnr:

2020/210-334.

Anmäldes:

2020-08-27.

Motionär:

Martin Johansson (SD).

Status:

Motionen har behandlats av samhällsbyggnadsnämnden och
ska remitteras till fler instanser.

Besöksadress
Kroksdalsvägen 1
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-08-27

§128

Svar på motion från Martin Johansson (SD) om entreprenörskap
och företagande i skolan
2019/375
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet med hänvisning till den
återremitterade näringslivsstrategin.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet är positivt och bidrar till utveckling av barn i att tänka entreprenörskap och
långsiktigt stärka möjligheten till egen försörjning.
Sammanfattning
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om entreprenörskap och
företagande i skolan.
Sverigedemokraterna Tjörn föreslår i sin motion kommunfullmäktige att besluta:


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



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



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

Remiss har skickats till Barn och utbildningsnämnden som har inkommit med svar.
Dessutom behandlas skolans samverkan med näringslivet i den kommande
näringslivsstrategin där även Barn och utbildningsnämnden varit remissinstans.
Båda dessa dokument visar tydligt att Tjörns skolor redan idag arbetar nära Tjörns
näringsliv men att insatser och omfattning kan se olika ut mellan våra olika skolor.
Främst i de tidiga årskurserna saknas en gemensam struktur för hur arbetet skall
bedrivas. Idag sker arbetet många gånger utifrån varje skolas förutsättningar och
tillgång till näringslivet.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 67 den 5 mars 2020,

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-08-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 36 den 20 februari 2020,
Barn och utbildningsnämnden, § 9 den 30 januari 2020,
Kommunfullmäktige, § 274 den 14 november 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-02-07
Motion den 7 november 2019.
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska bordlägga ärendet med
hänvisning till den återremitterade näringslivsstrategin.
Martin Johansson (SD) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunfullmäktige ska
bifalla Martin Johansens (L) förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

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

Utdragsbestyrkande
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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

Utdragsbestyrkande
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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

Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn
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Dnr 2019/375-141

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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Dnr 2019/375-141

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

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

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

Ann-Britt Svedberg
Kommunchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2020-01-30

§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
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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
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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.
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Beslutet skickas till
Kommunkansliet
Lena Ericsson
Förvaltningschef
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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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2019-11-14
•

•

•

Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att bjuda in
entreprenörer och företag så att de kan berätta om sin verksamhet,
vilken yrkeskategori de eller anställda har som krävs.
Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att ordna
studiebesök hos många av våra entreprenörer och företag i
STO- regionen, så att dom kan berätta om sin verksamhet.
Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att lära ut och låta
entreprenörskapet bli ett naturligt inslag i skolan, med vad som
krävs med att driva ett företag.”

Beslutsunderlag
Motion den 7 november 2019.
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§165

Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om att nuvarande
oppositionsråd istället ska benämnas majoritetsråd
2020/31
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Gert Kjellberg har kommit in med en motion om att nuvarande oppositionsråd
istället ska benämnas majoritetsråd.
Förvaltningen anser att det, mot bakgrund av att Martin Johansson (SD) inte tillhör
något av de partier som utgör styrande majoritet i kommunen, kan anses
missvisande att titulera denne majoritetsråd. Motionen föreslås därför avslås.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 136 den 20 augusti 2020
Kommunfullmäktige 2020-02-20, § 56
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-02-28
Motion den 24 januari 2020
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige
besluta att bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Lars Carlssons (M) förslag.
Nej- röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag.
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Omröstningsresultat
5 Ja röster: Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Magne Hallberg (KD), Georg
Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP).
5 Nej röster: Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Gert Kjellberg (TP), Cyril
Esbjörnsson (TP), Björn Möller (-).
1 avstår: Martin Johansson (SD).
Med stöd av regler om ordförandens utslagsröst väljs Lars Carlssons (M) förslag.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-08-20

§136

Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om att nuvarande
oppositionsråd istället ska benämnas majoritetsråd
2020/31
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Reservation
Rosalie Sanyang (S) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Gert Kjellberg har kommit in med en motion om att nuvarande oppositionsråd
istället ska benämnas majoritetsråd.
Förvaltningen anser att det, mot bakgrund av att Martin Johansson (SD) inte tillhör
något av de partier som utgör styrande majoritet i kommunen, kan anses
missvisande att titulera denne majoritetsråd. Motionen föreslås därför avslås.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige 2020-02-20, § 56
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-02-28
Motion den 24 januari 2020
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till
beslut.
Rosalie Sanyang (S) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) förslag väljs.
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Kommunstyrelsen

Hans Blomqvist
Kommunjurist
0304-60 10 53
hans.blomqvist@tjorn.se

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande – Motion om att nuvarande
oppositionsråd istället ska benämnas
majoritetsråd
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Sammanfattning
Gert Kjellberg har kommit in med en motion om att nuvarande
oppositionsråd istället ska benämnas majoritetsråd.
Förvaltningen anser att det, mot bakgrund av att Martin Johansson (SD)
inte tillhör något av de partier som utgör styrande majoritet i kommunen,
kan anses missvisande att titulera denne majoritetsråd. Motionen föreslås
därför avslås.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige 2020-02-20, § 56
Bilagor
Motion den 24 januari 2020
Ärendet
En motion har väckts om att nuvarande oppositionsråd ska benämnas
majoritetsråd. Av motionen framgår följande.

TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

Eftersom det framkommer i beslutsprotokoll och omröstningar om bl.a.
Kulturhus, budget, V/A taxa etc. att kommunalrådet Martin
Johansson(SD) inte röstar eller på något annat sätt företräder
oppositionen så blir benämningen på kommunalrådet Martina Johansson
(SD) felaktig.
Det finnes därmed anledning att det berörda kommunalrådet benämnes
Majoritetsråd.
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Då vederbörande inte företräder oppositionen så blir benämningen
oppositionsråd helt felaktigt.
Fullmäktige föreslås besluta att:
-Att det berörda kommunalrådet skall benämnas Majoritetsråd.
Av allmän stadga för kommunstyrelsen och nämnder i Tjörns kommun
framgår att kommunfullmäktige bland styrelsens ledamöter ska utse en
ordförande, tillika kommunalråd och ett kommunalråd
(minoritetsföreträdare).
Det finns ingen bestämmelse i stadgan som anger från vilket parti, t.ex.
det största oppositionspartiet eller liknande, som minoritetsföreträdaren
ska utses.
Kommunfullmäktige har utsett Martin Johansson från
Sverigedemokraterna till kommunalråd (minoritetsföreträdare). Det parti
som Martin Johansson representerar tillhör inte den styrande majoriteten
i kommunen.
Att under sådana förhållanden titulera Martin Johansson majoritetsråd
kan anses vara missvisande.
Barnperspektivet
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram
till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt
berör barn.

Ann-Britt Svedberg
Kommunchef
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2020-02-20

§56

Anmälan av motion från Gert Kjellberg (TP) om att nuvarande
oppositionsråd istället ska benämnas majoritetsråd
2020/31
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om att nuvarande oppositionsråd
istället ska benämnas majoritetsråd.
Motionens innehåll
”Bakgrund:
Eftersom det framkommer i beslutsprotokoll och omröstningar om bl.a.
Kulturhus, budget, V/A taxa etc. att kommunalrådet Martin Johansson(SD) inte
röstar eller på något annat sätt företräder oppositionen så blir benämningen på
kommunalrådet Martina Johansson (SD) felaktig.
Det finnes därmed anledning att det berörda kommunalrådet benämnes
Majoritetsråd.
Då vederbörande inte företräder oppositionen så blir benämningen oppositionsråd
helt felaktigt.
Fullmäktige föreslås besluta att:
-Att det berörda kommunalrådet skall benämnas Majoritetsråd.”
Beslutsunderlag
Motion den 24 januari 2020.
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Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Gert Kjellberg
Tjörns kommun
Motion till fullmäktige
den 24 januari 2020 13:18:48

Till: Kommunfullmäktige, Skärhamn
Motion till fullmäktige
Bakgrund:
Eftersom det framkommer i beslutsprotokoll och omröstningar om bl.a.
Kulturhus, budget, V/A taxa etc. att kommunalrådet Martin Johansson(SD) inte röstar eller
på något annat sätt företräder oppositionen så blir benämningen på kommunalrådet
Martina Johansson (SD) felaktig.
Det finnes därmed anledning att det berörda kommunalrådet benämnes Majoritetsråd.
Då vederbörande inte företräder oppositionen så blir benämningen oppositionsråd helt
felaktigt.
Fullmäktige föreslås besluta att:
-Att det berörda kommunalrådet skall benämnas Majoritetsråd.
Gert Kjellberg
TJÖRNPARTIET
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2020-09-03
§166

Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om att säkerställa saklighet
och rättssäkerhet från upphandlade advokatfirmor
2020/37
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Gert Kjellberg har kommit in med en motion om att fullmäktige ska ge uppdrag till
kommunstyrelsen att utreda huruvida rättssäkerheten samt sakligheten kan
säkerställas rörande advokattjänster.
Förvaltningen anser att det med hänsyn till att kommunen numera hanterar i stort
sett samtliga juridiska ärendena internt saknas anledning att påbörja en utredning
avseende de juridiska tjänster som beställs utifrån. Det föreslås därför att motionen
avslås.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 137 den 20 augusti 2020
Kommunfullmäktige 2020-02-20, § 57
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-02-28
Motion den 4 februari 2020
Förslag till beslut på sammanträdet
Magne Hallberg (KD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets
förslag.
Gert Kjellberg (TP) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska
föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.
Martin Johansson (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå att
kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

301

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-09-03
Beslutsgång 1
Ordföranden ställer proposition på respektive förslag var för sig och finner att
kommunstyrelsen har beslutat enligt Magne Hallbergs (KD) förslag.
Omröstning begärs. Magne Hallbergs (KD) förslag blir huvudförslag. Motförslag ska
utses.
Beslutsgång 2
Ordföranden ställer Gert Kjellbergs (TP) m.fl. förslag mot Martin Johanssons (SD)
förslag och finner att Gert Kjellbergs (TP) m.fl. förslag ska utgöra motförslag.
Beslutsgång 3
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Magne Hallbergs (KD) förslag.
Nej- röst för Gert Kjellbergs (TP) m.fl. förslag.
Omröstningsresultat
5 Ja röster: Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Magne Hallberg (KD), Georg
Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP).
5 Nej röster: Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Gert Kjellberg (TP), Cyril
Esbjörnsson (TP), Björn Möller (-).
1 avstår: Martin Johansson (SD).
Med stöd av regler om ordförandens utslagsröst väljs Magne Hallbergs (KD) förslag.
Protokollsanteckning
Martin Johansson (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
Gert Kjellberg har kommit in med en motion om att fullmäktige ska ge uppdrag
till kommunstyrelsen att utreda huruvida rättssäkerheten samt sakligheten kan
säkerställas rörande advokattjänster. Förvaltningen anser att det med hänsyn till
att kommunen numera hanterar i stort sett samtliga juridiska ärendena internt
saknas anledning att påbörja en utredning avseende de juridiska tjänster som
beställs utifrån. Det föreslås därför att motionen anses besvarad.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-08-20

§137

Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om att säkerställa saklighet
och rättssäkerhet från upphandlade advokatfirmor
2020/37
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Reservation
Rosalie Sanyang (S) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Gert Kjellberg har kommit in med en motion om att fullmäktige ska ge uppdrag till
kommunstyrelsen att utreda huruvida rättssäkerheten samt sakligheten kan
säkerställas rörande advokattjänster.
Förvaltningen anser att det med hänsyn till att kommunen numera hanterar i stort
sett samtliga juridiska ärendena internt saknas anledning att påbörja en utredning
avseende de juridiska tjänster som beställs utifrån. Det föreslås därför att motionen
avslås.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige 2020-02-20, § 57
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-02-28
Motion den 4 februari 2020
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till
beslut.
Rosalie Sanyang (S) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) förslag väljs.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-02-28

Dnr 2020/37-100

Kommunstyrelsen

Hans Blomqvist
Kommunjurist
0304-60 10 53
hans.blomqvist@tjorn.se

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande - Motion om att säkerställa
saklighet och rättssäkerhet från upphandlade
advokatfirmor
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Sammanfattning
Gert Kjellberg har kommit in med en motion om att fullmäktige ska ge
uppdrag till kommunstyrelsen att utreda huruvida rättssäkerheten samt
sakligheten kan säkerställas rörande advokattjänster.
Förvaltningen anser att det med hänsyn till att kommunen numera
hanterar i stort sett samtliga juridiska ärendena internt saknas anledning
att påbörja en utredning avseende de juridiska tjänster som beställs
utifrån. Det föreslås därför att motionen avslås.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige 2020-02-20, § 57
Bilagor
Motion den 4 februari 2020
Ärendet
En motion har väckts om att säkerställa saklighet och rättssäkerhet från
upphandlade advokatfirmor. Av motionen framgår följande.

TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

”Tjörns kommuns har flertalet gånger anlitat Front Advokater AB för att
upprätta svar till domstolar etc. Vid genomgång av handlingar som
Front Advokater AB har upprättat finnes det påståenden som inte är
sanningsenliga.
Front Advokater påstår bl.a. att det skett fordon och personolyckor
utanför kommunhuset. Vid kontroll med säkerhetsamordnaren samt
kommunjuristen så existerar det inga sådana förhållanden som
advokatfirman påstår.
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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Advokatfirman påstår också att det inte skett sammanträden i juni 2019
trots att bl.a. fullmäktige samt kommunstyrelsen arbetsutskott
sammanträdde i juni-2019.
Eftersom den berörda advokatfirman tillsynens har svårt för att upprätta
sakliga dokument på kommunens uppdrag så finnes risk att
rättssäkerheten kränkes både för kommunen och för enskilda
kommuninnevånare.
Kommunstyrelsen riskeras att vilseledes att skicka in osakliga handlingar
till domstolar. Det finnes anledning att Tjörns kommun ser över sina
rutiner rörande advokatfirmor för att säkerställa rättssäkerheten och
saklighet.
Fullmäktige föreslås besluta följande:
1. Fullmäktige beslutar att ge uppdrag till kommunstyrelsen att utreda
huruvida rättssäkerheten samt sakligheten kan säkerställas rörande
advokattjänster från Front Advokater AB mfl.”
Kommunen har sedan februari 2020 två kommunjurister. Detta innebär
att kommunen har möjlighet att hantera i stort sett samtliga juridiska
ärenden internt. Behovet av att beställa juridiska tjänster externt har
därmed minskat dramatiskt.
Med hänsyn till den nya organisationen med två kommunjurister är det
lämpligt att avvakta med en egen utredning av kommunens beställda
advokattjänster till dess utfallet av den nya organisationen med två
kommunjurister kunnat utvärderas.
Barnperspektivet
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram
till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt
berör barn.

Ann-Britt Svedberg
Kommunchef

Postadress
Tjörns kommun
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-02-20

§57

Anmälan av motion från Gert Kjellberg (TP) om att säkerställa
saklighet och rättssäkerhet från upphandlade advokatfirmor
2020/37
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om att säkerställa saklighet och
rättssäkerhet från upphandlade advokatfirmor.
Motionens innehåll
”Tjörns kommuns har flertalet gånger anlitat Front Advokater AB för att upprätta
svar till domstolar etc. Vid genomgång av handlingar som Front
Advokater AB har upprättat finnes det påståenden som inte är sanningsenliga.
Front Advokater påstår bl.a. att det skett fordon och personolyckor utanför
kommunhuset. Vid kontroll med säkerhetsamordnaren samt kommunjuristen så
existerar det inga sådana förhållanden som advokatfirman påstår.
Advokatfirman påstår också att det inte skett sammanträden i juni 2019 trots att
bl.a. fullmäktige samt kommunstyrelsen arbetsutskott sammanträdde i
juni-2019. Eftersom den berörda advokatfirman tillsynens har svårt för att
upprätta sakliga dokument på kommunens uppdrag så finnes risk att
rättssäkerheten kränkes både för kommunen och för enskilda
kommuninnevånare.
Kommunstyrelsen riskeras att vilseledes att skicka in osakliga handlingar till
domstolar. Det finnes anledning att Tjörns kommun ser över sina rutiner rörande
advokatfirmor för att säkerställa rättssäkerheten och saklighet.
Fullmäktige föreslås besluta följande:
1. Fullmäktige beslutar att ge uppdrag till kommunstyrelsen att utreda
huruvida rättssäkerheten samt sakligheten kan säkerställas rörande
advokattjänster från Front Advokater AB mfl.”
Beslutsunderlag
Motion den 4 februari 2020.
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Skärhamn 2020-02-03
Till:
Fullmäktige, Skärhamn

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

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

Gert Kjellberg ledamot för Tjörnpartiet i fullmäktig

TJÖRNPARTIET
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-01
§194

Svar på motion från Socialdemokraternas ledamöter angående
instiftande av pris för ”En hållbar kommun”
2018/427
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Bifalla motionen och instifta pris för ”En hållbar kommun”.
2. Priset ska inte bestå av pengar.
3. Uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram regelverk för priset.
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att ett
eventuellt beslut om att införa ett hållbarhetspris kan få positiva effekter för barn på
lång sikt till följd av att lokala företag och föreningar arbetar för hållbarhet ur ett
socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.
Sammanfattning
Socialdemokraterna har till kommunfullmäktige den 25 oktober 2018 inkommit
med en motion angående instiftan av pris för ”En hållbar kommun”. Motionen
hanterades vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-22 då den återremitterades
för att närmare utreda formerna för ett hållbarhetspris. Med hänvisning till yttrande
från förvaltningen föreslås att motionen avslås.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige 2018-11-01
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-05-22 § 169
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-22 § 145 (återremiss)
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 162 den 17 september 2020
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-09-10
Motion från Socialdemokraterna angående anstiftan av pris för ”En hållbar
kommun”
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (-) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-09-17

§162

Återremitterat ärende: Svar på motion från Socialdemokraternas
ledamöter angående instiftande av pris för ”En hållbar kommun”
2018/427
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att:
1. Bifalla motionen och instifta pris för ”En hållbar kommun”.
2. Priset ska inte bestå av pengar.
3. Uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram regelverk för priset.
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att ett
eventuellt beslut om att införa ett hållbarhetspris kan få positiva effekter för barn på
lång sikt till följd av att lokala företag och föreningar arbetar för hållbarhet ur ett
socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.
Sammanfattning
Socialdemokraterna har till kommunfullmäktige den 25 oktober 2018 inkommit
med en motion angående instiftan av pris för ”En hållbar kommun”. Motionen
hanterades vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-22 då den återremitterades
för att närmare utreda formerna för ett hållbarhetspris. Med hänvisning till yttrande
från förvaltningen föreslås att motionen avslås.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige 2018-11-01
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-05-22 § 169
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-22 § 145 (återremiss)
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-09-10
Motion från Socialdemokraterna angående anstiftan av pris för ”En hållbar
kommun”
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att 1) motionen ska bifallas, 2) Priset ska inte bestå av
pengar och 3) Uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram regelverk för priset.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-09-10

Dnr 2018/427-040

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen

Svar ang motion från Socialdemokraterna
angående instiftande av pris för "En hållbar
kommun"
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Sammanfattning
Socialdemokraterna har till kommunfullmäktige den 25 oktober 2018
inkommit med en motion angående instiftan av pris för ”En hållbar
kommun”. Motionen hanterades vid kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-08-22 då den återremitterades för att närmare utreda formerna för
ett hållbarhetspris.
Med hänvisning till yttrande från förvaltningen föreslås att motionen
avslås.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige 2018-11-01
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-05-22 § 169
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-22 § 145
Bilagor
Motion från Socialdemokraterna angående anstiftan av pris för ”En
hållbar kommun”
Beslut från samhällsbyggnadsnämnden angående remiss på motion
Beslut från kommunstyrelsen angående återremiss
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Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
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Ärendet
Socialdemokraterna har till kommunfullmäktige den 25 oktober 2018
inkommit med en motion: Angående anstiftan av pris för ”En hållbar
kommun”. Socialdemokraterna skriver i motionen att det är viktigt att
kunna lämna en värld i balans till våra barn och barnbarn. Att miljö- och
klimatförändringar pågår och att människan drabbas hårt av dessa
förändringar. Därmed är det viktigt att hitta nya hållbara lösningar för att
minska utsläppen. Framsynta människors idéer, visioner och kunskap
måste tas tillvara. Tjörn har sedan flera år uppmärksammat goda företag,
föreningar i olika sammanhang men inte uppmärksammat dem när de
arbetar hållbart. Kraven blir större på att företag ska kunna redovisa sitt
hållbarhetsarbete. Socialdemokraterna yrkar:


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



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



Att pristagaren uppmärksammas på det kommunfullmäktigemöte
då årsredovisningen presenteras.



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

Yttrande från kommunstyrelsens förvaltning
Motionen skickades på remiss till samhällsbyggnadsnämnden som
hanterade den på möte 2019-05-07. Samhällsbyggnadsnämnden ställde
sig positiv till att instifta ett pris enligt de förslag som fanns med i
motionen men menade att även föreningar skulle kunna nomineras.
Samhällsbyggnadsnämnden förde också fram att resurser måste avsättas
(pengar och arbetstid) om priset ska instiftas.
I detaljbudgeten för kommunstyrelsen 2018 (beslutad 2017-11-30) fanns
det med ett prioriterat mål angående hållbarhetspris.
Målformuleringen var:
”För att stimulera hållbarhetsarbetet i kommunen vill vi undersöka
möjligheterna att instifta ett externt riktat miljöpris. Beslutsunderlag ska
tas fram angående möjligheterna och formerna för ett sådant pris”
Sektor samhällsbyggnad (som under 2018 var en del av
Kommunstyrelsen) tilldelades ansvaret för att arbeta med målet. Målet
uppfylldes dock inte under året och sektor samhällsbyggnad skrev i sin
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helårsrapport att de skulle arbeta vidare med frågan 2019 om politiken
ville prioritera det. Detaljbudgeten för samhällsbyggnadsnämnden för
2019 innehöll dock inte något prioriterat mål för att arbeta vidare med
instiftan av ett hållbarhetspris.
När motionen togs upp 2019-06-11 på kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutades att ärendet skulle skickas på återremiss till
kommunstyrelseförvaltningen för att närmare utreda formerna för ett
hållbarhetspris. Ett sätt att göra detta är att titta på vad andra kommuner
gör kopplat till frågan. Detta har nu gjorts – se redogörelse nedan.
Många kommuner i Sverige har någon form av hållbarhetspris eller
miljöpris. Priset kan i de flesta fall tilldelas såväl enskilda personer som
företag, organisationer och föreningar. Nomineringen görs via formulär
på kommunernas webbplatser och vem som helst kan göra en
nominering. Priserna tar avstamp i antingen kommunens lokalt antagna
miljömål eller i målen i Agenda 2030. De detaljerade kriterierna som
behöver uppfyllas ser lite olika ut men de flesta kommuner vill via priset
främja aktiva insatser som görs för att skapa hållbarhet socialt, ekologiskt
och/eller ekonomiskt. Originalitet, nytänkande, engagemang och goda
exempel prioriteras. Prissummorna varierar mellan 10 000-20 000 kronor
och priset utdelas i de flesta fall ut en gång per år. Det varierar mellan
kommunerna vem som ansvarar för att utse pristagarna men i de flesta
fall görs det av kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen eller
nämnd kopplad till miljö/samhällsbyggnad/hållbarhet.
Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i samhällsbyggnadsnämndens
remissvar att ett hållbarhetspris ligger i linje med miljökvalitetsmålen och
de globala hållbarbetsmålen och att det kan ge positiva effekter för den
lokala miljön ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Det är
dock viktigt att resurser avsätts för arbetet och att ansvar för priset
tydliggörs.
Kommunens eget hållbarhetsarbete kopplat till Agenda 2030 ligger i sin
linda och kartläggning pågår just nu för att tydliggöra hur långt arbetet
kommit och hur det bör struktureras framåt. Att i detta läge lägga pengar
och resurser på att utse ett externt pris för hållbarhetsarbete känns då inte
som rätt prioritering av vare sig ekonomiska eller personella resurser.
Det är därför kommunstyrelsens förvaltning uppfattning att motionen bör
avslås.
Barnperspektivet
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram
till att ett eventuellt beslut om att införa ett hållbarhetspris kan få positiva
effekter för barn på lång sikt till följd av att lokala företag och föreningar
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arbetar för hållbarhet ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt
perspektiv.
Konsekvens
De direkta konsekvenserna av att instifta ett pris enligt
socialdemokraternas förslag är att priset innebär att resurser behöver
avsättas (prispengar, materialkostnader, kommunikationskostnader,
arbetstid etc). Det är även viktigt att tydliggöra syfte och mål för priset
och att tydligt ansvar tilldelas en verksamhet/funktion att arbeta med
priset. Tydliga riktlinjer och processer för arbetet med priset behöver
skapas.
De långsiktiga konsekvenserna är att instiftan av ett hållbarhetspris kan
ge positiva effekter för den lokala miljön ur framför allt ett socialt och ett
ekologiskt perspektiv.

Ann-Britt Svedberg
Kommunchef
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2019-08-22

§145

Svar på motion från Socialdemokraternas ledamöter angående
instiftande av pris för ”En hållbar kommun”
2018/427
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att närmare
utreda formerna för ett hållbarshetspris.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet kan få positiva effekter för barn till följd av att lokala företag arbetar för
hållbarhet ur ett social, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.
Sammanfattning
Socialdemokraternas ledamöter har lämnat in en motion angående instiftande av
pris för ”En hållbar kommun”.
Motionens innehåll
”Bakgrund:
Det blåser ”nya vindar” i världen…
En ”vind” är när ledande nationer ifrågasätter om människan kan påverka våra
livsbetingelser. Kunskap och ny forskning blir allt viktigare om vi med gott (rent)
samvete ska kunna lämna tillbaka det vi lånat av våra barn och barnbarn, en värld i
balans.
Följderna av miljö- och klimatförändringarna går att se redan i dag. Den tydligaste
förändringen är att den globala temperaturen höjs. Det leder till att glaciärer smälter,
havsnivåer stiger, väderförhållanden blir mer extrema och att naturkatastrofer oftare
uppstår och att dom blir svårare att hantera. Människan drabbas hårt av miljö- och
klimatförändringarna, speciellt dom som lever i fattigdom och som är beroende av
lokala resurser.
Miljöförstöring är också ett stort problem i fattiga delar av världen där företag ofta
utnyttjar resurser utan att tänka långsiktigt på miljön och människorna som bor där.
För att värna om miljön och motverka klimatförändringarna behövs internationellt
samarbete och gemensamma mål för att minska utsläppen. Det är också viktigt att
hitta nya energilösningar och att stora företag är villiga att tänka hållbart.
Vi hade kanske varit än mer illa ute om det inte varit för framsynta människors
idéer, visioner och kunskap om att en annan värld är möjlig. Det är inte bara
förunnat universitetsstäder eller ”andra” någon annanstans att ha goda idéer, det
finns där det finns mänskliga goda tankar.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019-08-22

Tjörn har sedan flera år uppmärksammat goda företag med att utse årets företag, vi
har även priser för att uppmärksamma goda idrottsresultat, ja tom så
uppmärksammar vi goda förebilder inom föreningslivet. Det är bra, det ger ”lust”
för andra att nå dit också.
I vår kommun finns en otrolig företagskreativitet, en nyfikenhet på framtid. Vi har
många både företag och människor med goda idéer om hur man kan jobba för en
hållbar kommun, värld. Tyvärr så ser man inte dessa uppmärksammas så som ovan.
Sveriges riksdag har tagit ett steg till när man i oktober 2016 antog en ny lag om
hållbarhetsredovisning för större företag. Den ska bl.a. innehålla frågor om hur man
hanterar miljö, sociala förhållanden, arbetsrätt, anti-korruption och mänskliga
rättigheter. Lagen kan ses som ett första steg i att redovisningen på sikt kommer att
beröra även mindre företag och organisationer, både privata och gemensamma.
Mot bakgrund av vad som ovan anförts yrkar vi:


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



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



Att pristagaren uppmärksammas på det kommunfullmäktigemöte då
årsredovisningen presenteras.



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

Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden, § 169 den 22 maj 2019,
Kommunfullmäktige, § 153 den 1 november 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 11 juni 2019,
Tjänsteutlåtande den 7 maj 2019,
Motion den 18 oktober 2018.
Förslag till beslut på sammanträdet
Magne Hallberg (KD) föreslår att arbetsutskottet ska återremittera ärendet för att
närmare utreda formerna för ett hållbarshetspris.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2019-06-11

Dnr 2018/427-040

Kommunstyrelsen

Magdalena Patriksson
Avdelningschef
magdalena.patriksson@tjorn.se

Kommunfullmäktige

Svar ang motion från Socialdemokraterna
angående anstiftan av pris för "En hållbar
kommun"
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta att:
1. Bifalla motionens första yrkande; Att Tjörns kommun tar initiativ för
att instifta ett pris till den person eller det företag som på ett
innovativt sätt bäst beskriver sitt arbete eller i gärning för ett Hållbart
Tjörn, ekologiskt, socialt, ekonomiskt en gång per år.
2. Uppdra kommunstyrelsen att inför kommande arbete med
detaljbudget närmare utreda formerna för ett pris i hållbar utveckling.
Sammanfattning
Socialdemokraterna har till kommunfullmäktige den 25 oktober 2018
inkommit med en motion angående anstiftan av pris för ”En hållbar
kommun”. Med hänvisning till yttrande från kommunstyrelsen samt
remissvar från samhällsbyggnadsnämnden anses motionen besvarad.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige 2018-11-01
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-05-22 § 169
Bilagor
Motion från Socialdemokraterna angående anstiftan av pris för ”En
hållbar kommun”
Beslut från samhällsbyggnadsnämnden ang remiss på motion
TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Besöksadress
Kroksdalsvägen 1

Telefon
Fax
E-post

0304-60 10 00
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Ärendet
Socialdemokraterna har till kommunfullmäktige den 25 oktober 2018
inkommit med en motion: Angående anstiftan av pris för ”En hållbar
kommun”. Socialdemokraterna skriver i motionen att det är viktigt att
kunna lämna en värld i balans till våra barn och barnbarn. Att miljö- och
klimatförändringar pågår och att människan drabbas hårt av dessa
förändringar. Därmed är det viktigt att hitta nya hållbara lösningar för att
minska utsläppen. Framsynta människors idéer, visioner och kunskap
måste tas tillvara. Tjörn har sedan flera år uppmärksammat goda företag,
föreningar i olika sammanhang men inte uppmärksammat dem när de
arbetar hållbart. Kraven blir större på att företag ska kunna redovisa sitt
hållbarhetsarbete. Socialdemokraterna yrkar att:


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



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



Att pristagaren uppmärksammas på det kommunfullmäktigemöte
då årsredovisningen presenteras.



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

Yttrande från kommunstyrelsen
I detaljbudgeten för kommunstyrelsen 2018 (beslutad 2017-11-30) fanns
det med ett prioriterat mål ang hållbarhetspris. Målformuleringen var:
”För att stimulera hållbarhetsarbetet i kommunen vill vi undersöka
möjligheterna att instifta ett externt riktat miljöpris. Beslutsunderlag ska
tas fram angående möjligheterna och formerna för ett sådant pris”
Enligt Tjörns kommuns styrmodell ska prioriterade mål uppfyllas under
det år som detaljbudgeten avser. Sektor samhällsbyggnad (som under
2018 var en del av Kommunstyrelsen) tilldelades ansvaret för att arbeta
med målet.
I helårsrapporten för Kommunstyrelsen 2018 rapporterades målet ang
hållbarhetspris som ”Ej uppfyllt” med kommentaren
”Arbetet med att instifta ett externt riktat miljöpris har inte kunnat
prioriteras under 2018 då andra utredningsarbeten fått prioriteras.
Förvaltningen kommer att jobba vidare med frågan 2019 om
samhällsbyggnadsnämnden vill prioritera detta.”
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Detaljbudgeten för samhällsbyggnadsnämnden för 2019 innehåller inte
något prioriterat mål för att arbeta vidare med instiftan av ett
hållbarhetspris.
Kommunstyrelsen instämmer i samhällsbyggnadsnämndens remissvar att
ett hållbarhetspris ligger i linje med miljökvalitetsmålen och de globala
hållbarbetsmålen och att det kan ge positiva effekter för den lokala
miljön ur ett socialt och ekologiskt perspektiv. Det är dock viktigt att
resurser avsätts för arbetet och att ansvar för priset tydliggörs.
För att aktualisera det tidigare budgetmålet föreslår förvaltningen att
motionens första yrkande bifalls. Formerna samt resurser för ett
hållbarhetspris behöver dock fastställas, något som kan beaktas inför det
kommande arbetet med detaljbudget 2020.
Barnperspektivet
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram
till att beslutet kan få positiva effekter för barn till följd av att lokala
företag arbetar för hållbarhet ur ett social, ekonomiskt och ekologiskt
perspektiv.
Konsekvens
De direkta konsekvenserna av att instifta ett pris enligt
socialdemokraternas förslag är att priset innebär att resurser behöver
avsättas (prispengar, materialkostnader, kommunikationskostnader,
arbetstid etc). Det är även viktigt att tydliggöra syfte och mål för priset
och att tydligt ansvar tilldelas en verksamhet/funktion att arbeta med
priset. Tydliga riktlinjer och processer för arbetet med priset ska skapas.
De långsiktiga konsekvenserna kan ge positiva effekter för den lokala
miljön ur framför allt ett socialt och ett ekologiskt perspektiv.

Ann-Britt Svedberg
Kommunchef
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2019-05-07

Dnr 2019/91-

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lina Johansson
Miljöchef
Telefon
lina.johansson@tjorn.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Svar på remiss avseende motion från
Socialdemokraternas ledamöter angående
anstiftan av pris för ”En hållbar kommun”
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget.
Sammanfattning
Socialdemokraterna har till kommunfullmäktige den 25 oktober 2018
inkommit med en motion: Angående anstiftan av pris för ”En hållbar
kommun”.
Yttrande
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt på att instifta ett
hållbarhetspris enligt de förslagen som finns med i motionen. Det är en
fördel att priset riktar sig brett genom att det ska vara hållbart på ett
ekologiskt, socialt och ekonomiskt sätt.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att även föreningar bör kunna bli
nominerade.
Vidare är förslaget i motionen i linje med miljökvalitetsmålen och de
globala hållbarhetsmålen.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

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


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



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



Att pristagaren uppmärksammas på det kommunfullmäktigemöte
då årsredovisningen presenteras.



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

Barnperspektivet
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram
till att beslutet kan få positiva effekter för barn till följd av att lokala
företag arbetar för hållbarhet ur ett social, ekonomiskt och ekologiskt
perspektiv.
Konsekvens
De direkta konsekvenserna av att instifta ett pris enligt
socialdemokraternas förslag är att priset innebär att resurser behöver
avsättas i rena pengar, arbetstid för personal och materialkostnad osv. De
långsiktiga konsekvenserna kan ge mycket positiva effekter för den
lokala miljön ur framför allt ett socialt och ett ekologiskt perspektiv.
Marie-Louise Bergqvist
Förvaltningschef
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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-05-22

§169

Remiss avseende motion från Socialdemokraternas ledamöter
angående anstiftan av pris för ”En hållbar kommun”
2019/91
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget.
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet kan få positiva effekter för barn till följd av att lokala företag arbetar för
hållbarhet ur ett social, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.
Sammanfattning
Socialdemokraterna har till kommunfullmäktige den 25 oktober 2018 inkommit
med en motion: Angående anstiftan av pris för ”En hållbar kommun”.
Yttrande
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt på att instifta ett hållbarhetspris enligt
de förslagen som finns med i motionen. Det är en fördel att priset riktar sig brett
genom att det ska vara hållbart på ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt sätt.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att även föreningar bör kunna bli
nominerade.
Vidare är förslaget i motionen i linje med miljökvalitetsmålen och de globala
hållbarhetsmålen.
Ärendet
Socialdemokraterna har till kommunfullmäktige den 25 oktober 2018 inkommit
med en motion: Angående anstiftan av pris för ”En hållbar kommun”.
Socialdemokraterna skriver i motionen att det är viktigt att kunna lämna en värld i
balans till våra barn och barnbarn. Att miljö- och klimatförändringar pågår och att
människan drabbas hårt av dessa förändringar. Därmed är det viktigt att hitta nya
hållbara lösningar för att minska utsläppen. Framsynta människors idéer, visioner
och kunskap måste tas tillvara. Tjörn har sedan flera år uppmärksammat goda
företag, föreningar i olika sammanhang men inte uppmärksammat dem när de
arbetar hållbart. Kraven blir större på att företag ska kunna redovisa sitt
hållbarhetsarbete. Socialdemokraterna yrkar att:

Justerandes sign



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



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


Att pristagaren uppmärksammas på det kommunfullmäktigemöte då
årsredovisningen presenteras.



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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-05-07
Motionen
Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Andersson (L), Rikard Larsson (S) och Jörgen Myrberg (KD) föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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2018-11-01

§153

Anmälan av motion från Socialdemokraternas ledamöter angående
anstiftan av pris för ”En hållbar kommun”
2018/427
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.
Sammanfattning
Socialdemokraternas ledamöter har lämnat in en motion angående anstiftan av pris
för ”En hållbar kommun”.
Motionens innehåll
”Bakgrund:
Det blåser ”nya vindar” i världen…
En ”vind” är när ledande nationer ifrågasätter om människan kan påverka våra
livsbetingelser. Kunskap och ny forskning blir allt viktigare om vi med gott (rent)
samvete ska kunna lämna tillbaka det vi lånat av våra barn och barnbarn, en värld i
balans.
Följderna av miljö- och klimatförändringarna går att se redan i dag. Den tydligaste
förändringen är att den globala temperaturen höjs. Det leder till att glaciärer smälter,
havsnivåer stiger, väderförhållanden blir mer extrema och att naturkatastrofer oftare
uppstår och att dom blir svårare att hantera. Människan drabbas hårt av miljö- och
klimatförändringarna, speciellt dom som lever i fattigdom och som är beroende av
lokala resurser.
Miljöförstöring är också ett stort problem i fattiga delar av världen där företag ofta
utnyttjar resurser utan att tänka långsiktigt på miljön och människorna som bor där.
För att värna om miljön och motverka klimatförändringarna behövs internationellt
samarbete och gemensamma mål för att minska utsläppen. Det är också viktigt att
hitta nya energilösningar och att stora företag är villiga att tänka hållbart.
Vi hade kanske varit än mer illa ute om det inte varit för framsynta människors
idéer, visioner och kunskap om att en annan värld är möjlig. Det är inte bara
förunnat universitetsstäder eller ”andra” någon annanstans att ha goda idéer, det
finns där det finns mänskliga goda tankar.
Tjörn har sedan flera år uppmärksammat goda företag med att utse årets företag, vi
har även priser för att uppmärksamma goda idrottsresultat, ja tom så
uppmärksammar vi goda förebilder inom föreningslivet. Det är bra, det ger ”lust”
för andra att nå dit också.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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I vår kommun finns en otrolig företagskreativitet, en nyfikenhet på framtid. Vi har
många både företag och människor med goda idéer om hur man kan jobba för en
hållbar kommun, värld. Tyvärr så ser man inte dessa uppmärksammas så som ovan.
Sveriges riksdag har tagit ett steg till när man i oktober 2016 antog en ny lag om
hållbarhetsredovisning för större företag. Den ska bl.a. innehålla frågor om hur man
hanterar miljö, sociala förhållanden, arbetsrätt, anti-korruption och mänskliga
rättigheter. Lagen kan ses som ett första steg i att redovisningen på sikt kommer att
beröra även mindre företag och organisationer, både privata och gemensamma.
Mot bakgrund av vad som ovan anförts yrkar vi:






Att Tjörns kommun tar initiativ för att instifta ett pris till den person eller det
företag som på ett innovativt sätt bäst beskriver sitt arbete eller i gärning för
ett Hållbart Tjörn, ekologiskt, socialt, ekonomiskt en gång per år.
Att en jury bestående av en eller fler kommunal tjänsteman (miljöchef, kan
även vara socialchef eller ekonomichef) en representant från Tjörns
Naturskyddsförening samt en person utsedd av näringslivet får uppdraget att
nominera pristagare.
Att pristagaren uppmärksammas på det kommunfullmäktigemöte då
årsredovisningen presenteras.
Att priset, förslagsvis 25000 kr finansieras ur budget för sponsring av
kommunen.”

Beslutsunderlag
Motion den 18 oktober 2018.

Justerandes sign

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





Att Tjörns kommun tar initiativ för att instifta ett pris till den person eller det företag
som på ett innovativt sätt bäst beskriver sitt arbete eller i gärning för ett Hållbart
Tjörn, ekologiskt, socialt, ekonomiskt en gång per år.
Att en jury bestående av en eller fler kommunal tjänsteman (miljöchef, kan även vara
socialchef eller ekonomichef) en representant från Tjörns Naturskyddsförening samt
en person utsedd av näringslivet får uppdraget att nominera pristagare.
Att pristagaren uppmärksammas på det kommunfullmäktigemöte då
årsredovisningen presenteras.
Att priset, förslagsvis 25000 kr finansieras ur budget för sponsring av kommunen.
Socialdemokraternas kommunfullmäktigegrupp på Tjörn
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-01
§195

Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om ny kommunjurist för
oppositionen
2019/348
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Gert Kjellberg har i motion föreslagit att kommunen ska låta utreda behovet av
ytterligare juridisk kompetens i kommunstyrelsens förvaltning. Detta för att
opposition och allmänhet ska kunna få vägledning i juridiska frågor.
Med hänsyn till att kommunen numera har två anställda jurister anser förvaltningen
att det inte föreligger något behov av vidare utredning och föreslår därför att
motionen avslås.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 165 den 17 september 2020
Kommunfullmäktige 2020-05-14, § 87
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-09-02
Motion den 23 oktober 2019
Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 17:04 och återupptas kl. 17:07.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tanja Siladji Dahne (MP) och Magne Hallberg (KD) föreslår att kommunstyrelsen
ska bifalla arbetsutskottets förslag.
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige
besluta att bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Tanja Siladji Dahnes (MP) m.fl.
förslag väljs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-09-17

§165

Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om ny kommunjurist för
oppositionen
2019/348
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Gert Kjellberg har i motion föreslagit att kommunen ska låta utreda behovet av
ytterligare juridisk kompetens i kommunstyrelsens förvaltning. Detta för att
opposition och allmänhet ska kunna få vägledning i juridiska frågor.
Med hänsyn till att kommunen numera har två anställda jurister anser förvaltningen
att det inte föreligger något behov av vidare utredning och föreslår därför att
motionen avslås.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige 2020-05-14, § 87
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-09-02
Motion den 23 oktober 2019
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till
beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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1 (2)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-09-02

Dnr 2019/348-029

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande - motion om ny kommunjurist för
oppositionen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Sammanfattning
Gert Kjellberg har i motion föreslagit att kommunen ska låta utreda
behovet av ytterligare juridisk kompetens i kommunstyrelsens
förvaltning. Detta för att opposition och allmänhet ska kunna få
vägledning i juridiska frågor.
Med hänsyn till att kommunen numera har två anställda jurister anser
förvaltningen att det inte föreligger något behov av vidare utredning och
föreslår därför att motionen avslås.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige 2020-05-14, § 87
Bilagor
Motion den 23 oktober 2019
Ärendet
Gert Kjellberg har inkommit med en motion med följande förslag”

TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

Det har framkommit att det saknas juridisk vägledning som kan vara alla
förtroendevalda behjälplig då kommunens jurist har hög
arbetsbelastning och måste inkalla dyrbar extern expertis för att
upprätthålla stödet till de förtroendevalda. Därför får inte oppositionen
och allmänheten den vägledning i juridiska frågor som är ett måste för
en rättssäker kommun.
Det är viktigt att oppositionen och allmänheten kan få den hjälp och
rådgivning som behöves för att granska det beslutsfattande som idag sker
inom kommunen och även få hjälp med förslag etc.

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 (2)
2020-09-02

Dnr 2019/348-029

Därav finnes det all anledning att kommunen inrättar en ny tjänst för att
avlasta personalen inom kommunkansliet och undvika kostsamma
externa advokatbyråer.
Fullmäktige föreslås besluta:
1. Att ge uppdrag till kommunstyrelsen att tillse att kommunkansliet
utreder fördelar med att ha ytterligare juridisk kompetens som kan
tillgodose bl.a. oppositionens behov av klargörande om rättsläget i
många kommunala frågor.
2. Återrapportering till fullmäktige skall ske skyndsamt
Förvaltningens bedömning
Kommunen har sedan februari 2020 två kommunjurister som bistår
nämnder och förvaltningar i juridiska spörsmål. Genom den fördubblade
juriststyrkan har tillgängligheten till juridisk kompetens ökat för
kommunens verksamheter och förtroendevalda.
Med hänsyn till detta bedöms det i nuläget inte finnas anledning för
kommunledningskontoret att utreda behovet av ytterligare juridisk
kompetens i förvaltningen.
Barnperspektivet
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram
till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt
berör barn.

Ann-Britt Svedberg
Kommunchef

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

2020-05-14

§87

Anmälan av motion från Gert Kjellberg (TP) om ny kommunjurist
för oppositionen
2019/348
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har inkommit med en motion om ny kommunjurist för
oppositionen. Kommunfullmäktige har 2019-11-14, § 271 beslutat att motionen inte
får väckas. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten som i dom 2020-04-22
upphävt det överklagade beslutet. Motionen ska därmed behandlas på nytt av
kommunfullmäktige.
Motionens innehåll
”Bakgrund:
Det har framkommit att det saknas juridisk vägledning som kan vara alla
förtroendevalda behjälplig då kommunens jurist har hög arbetsbelastning och måste
inkalla dyrbar extern expertis för att upprätthålla stödet till de förtroendevalda.
Därför får inte oppositionen och allmänheten den vägledning i juridiska frågor som
är ett måste för en rättsäker kommun.
Det är viktigt att oppositionen och allmänheten kan få den hjälp och rådgivning som
behöves för att granska det beslutsfattande som idag sker inom kommunen och även
få hjälp med förslag etc.
Därav finnes det all anledning att kommunen inrättar en ny tjänst för att avlasta
personalen inom kommunkansliet och undvika kostsamma externa advokatbyråer.
Fullmäktige föreslås besluta:
1. Att ge uppdrag till kommunstyrelsen att tillse att kommunkansliet utreder
fördelar med att ha ytterligare juridisk kompetens som kan tillgodose bl.a.
oppositionens behov av klargörande om rättsläget i många kommunala frågor.
2. Återrapportering till fullmäktige skall ske skyndsamt”
Beslutsunderlag
Motion den 22 oktober 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Skärhamn 2019-10-23
Till:
Kommunfullmäktige, Skärhamn
MOTION:

Kommunjurist tillhjälplig den politiska oppositionen
Bakgrund:
Det har framkommit att det saknas juridisk vägledning s om kan vara alla förtroendevalda
behjälplig då kommunens jurist har hög arbetsbelastning och måste inkalla dyrbar extern
expertis för att upprätthålla stödet till de förtroendevalda. Därför får inte oppositionen och
allmänheten den vägledning i juridiska frågor som är ett måste för en rättsäker kommun.
Det är viktigt att oppositionen och allmänheten kan få den hjälp och rådgivning som behöves för
att granska det beslutsfattande som idag sker inom kommunen och även få hjälp med förslag
etc.
Därav finnes det all anledning att kommunen inrättar en ny tjänst för att avlasta personalen
inom kommunkansliet och undvika kostsamma externa advokatbyråer.
Fullmäktige föreslås besluta:

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

Gert Kjellberg

TJÖRNPARTIET
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Skärhamn 2019-11-04
Till:
Kommunfullmäktige, Skärhamn

MOTION:
Att kommunstyrelsen ber fastighetsägare inom kommunala
VA-områden som fått sitt dricksvatten från Stenungsunds kommun
om ursäkt för det bevattningsförbud som infördes juli 2019.
Bakgrund:
Kommunen har fastställt allmän VA-anläggnings verksamhetsområden och dess gränser.
Beslut visar visa vilka fastigheter som ingår i områden.
Under i juli-2019 beslutade kommunen om bevattningsförbud som omfattade samtliga
VA-anläggnings verksamhetsområden inom kommunen. Detta trots att många fastigheter får
sitt dricksvatten från Stenungsunds kommun. Detta innebär att det varit inskränkningar i
fastighetsägares nyttjande av dricksvatten trots leverans från en annan kommun.
Därav finnes det all anledning att kommunstyrelsen nu ber de drabbade fastighetsägarna om
ursäkt för de har omfattas av ett förbud trots vattenleverans från annan kommun.
Tjörns kommun har en av Sveriges högsta VA-avgifter och därmed anser jag det skamligt att
fastighetsägare skall beläggas med kraftiga restriktioner trots att de inte får vatten från Tjörns
kommuns vattentäkter. För att återvinna förtroendet för kommunens styrning av dricksvatten
leveranserna så bör ett brev tillställas samtliga fastighetsägare i de
VA-anläggnings verksamhetsområden inom kommunen som har fått vattenleveranser via annan
kommun.
Fullmäktige föreslås besluta:
Att ge uppdrag till kommunstyrelsen om tillse att dess ordförande författar ett brev
med ursäkt till de fastighetsägare som trots dricksvatten leverans från en annan
kommun ändå omfattades av bevattningsförbud under 2019.

Gert Kjellberg
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Motion till Tjörns kommunfullmäktige,
Utredning för att förbättra möjligheterna till lyckade
chefsrekryteringar i Tjörns kommun.
Tjörns kommun har betalat åtskilliga miljoner i fallskärmar när ledande
chefer tvingats sluta sina arbeten.
För att minska dessa kostnader och på sikt skapa en bättre arbetsmiljö
för våra medarbetare inom kommunen behöver en opartisk utredning
genomföras för att klarlägga vilka förbättringspunkter som finns.
Utredningen behöver åtminstone belysa:
 Hur vår rekryteringsprocess ser ut.
 Hur samspelet mellan ledande politiker och chefstjänstemän
fungerar.
 Hur arbetssituationen för våra chefstjänstemän ser ut.
 Hur de fortlöpande utvärderingarna av chefstjänstemän och
ledande politiker fungerar.
 Hur beslut om avveckling av chefstjänstemän går till.
Vi föreslår:
att Kommunfullmäktige tillsätter en utredning med mål enligt ovan.
att utredningen avrapporteras till Kommunfullmäktige under 2020.

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

Min fråga blir då med beskriven bakgrund följande:
1. Hur tänker du som kommunstyrelsens ordförande hantera att
Tjörns Hamnars styrelse agerat ”direkt oansvarigt
gentemot koncernen som helhet”?

Rikard Larsson (S)

340

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

Min fråga blir då med beskriven bakgrund följande:
1. Tycker du likadant, som kommunstyrelsens ordförande, att Tjörns
Hamnars styrelse agerat ”direkt oansvarigt gentemot
koncernen som helhet”?

Rikard Larsson (S)
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Interpellation om användningen av timvikarier.
Vi i Vänsterpartiet är nu angelägna om att få svar på följande frågor
och kunna ha en konstruktiv debatt mot ökad anställningstrygghet.
Hur stor är användningen av timvikarier i kommunens samtliga
verksamheter? Hur stor är den ekonomiska besparingen på
användningen av timvikarier? Hur ser ansvariga
politiker/tjänstepersoner på följder av användningen?
I media har många varit kritiska då man såg att timvikarier istället för
anställda var en bidragande orsak till att covid 19 kom in på
äldreboendena. Skedde detta inom Tjörns kommun och hur ser i så fall
ansvarig politiker på detta?
Att vara timvikarie innebär en stor otrygghet och stora svårigheter att
själv planera sitt liv och sin tid. Finns det någon plan för att komma
ifrån denna utnyttjande form av anställning?
För Vänsterpartiet Tjörn
Alma Sibrian
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I GÖTEBORG
Avd. 3

DOM

2020-10-06
Meddelad i Göteborg

Mål nr
15471-19

Sida 1 (5)

KLAGANDE
Gert Kjellberg,
MOTPART
Tjörns kommun
ÖVERKLAGAT BESLUT
Kommunfullmäktiges i Tjörns kommun beslut 2019-11-14,
§ 272, diarienr 2019/365
SAKEN
Laglighetsprövning enligt kommunallagen
___________________

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet.

Dok.Id 713480
Postadress
Box 53197
400 15 Göteborg

Besöksadress
Sten Sturegatan 14

Telefon
Telefax
031 - 732 70 00
E-post: forvaltningsrattenigoteborg@dom.se
www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se
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måndag–fredag
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I GÖTEBORG

DOM

DET ÖVERKLAGADE BESLUTET
Kommunfullmäktige i Tjörns kommun beslutade den 14 november 2019 att
Gert Kjellbergs motion, om att be fastighetsägare inom kommunala VAområden som fått sitt dricksvatten från Stenungsunds kommun om ursäkt
för bevattningsförbudet som infördes i juli 2019, inte fick väckas.
YRKANDEN M.M.
Gert Kjellberg överklagar beslutet och yrkar att förvaltningsrätten upphäver
beslutet samt anför bl.a. följande. Han är ordinarie ledamot i Tjörns kommunfullmäktige. Ledamöterna i kommunfullmäktige har enligt 4 kap. 19 §
kommunallagen rätt att väcka motioner. Fullmäktige saknar befogenhet att
överpröva om en motion får väckas eller inte och församlingen skulle bara
ha noterat den väckta motionen och skickat motionen för vidare beredning.
Att fullmäktige beslutade att den berörda motionen inte fick väckas strider
därmed mot kommunallagen samt mot kommunens arbetsordning. Det saknar betydelse att kommunen i efterhand påstår att fullmäktige har avvisat
motionen och det saknas anledning att göra någon annan rättslig tolkning av
beslutet än det som framkommer i protokollet, dvs. att motionen inte får
väckas. Det finns också ett tydligt beredningstvång som innebär att varje
ärende i fullmäktige måste beredas av den nämnd till vilkens ansvarsområde
motionens intentioner hör och sedan av kommunstyrelsen. Den aktuella
motionen hade inte beretts och beredningskraven i kommunallagen har inte
tillgodosetts. Beslutet strider också mot retroaktivitetsförbudet och församlingen kan inte i efterhand upphäva en ledamots rätt att väcka en motion.
Enligt likställighetsprincipen ska kommunmedlemmar också vara likställda
gentemot kommunen angående såväl rättigheter som skyldigheter. Några
godtagbara skäl till varför just hans motion inte skulle kunna väckas, har
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inte framkommit. Likabehandlingsprincipen kränks då fullmäktige inte särbehandlade andra ledamöters väckta motioner under sammanträdet. Beslutet
strider vidare mot kommunens arbetsordning där det bl.a. framgår att en
motion väcks genom att den lämnas in till kansliet eller vid fullmäktiges
sammanträde. Fullmäktiges ordförande har även felaktigt maskerat ett beslutsärende som ett anmälningsärende och på så sätt vilselett allmänheten
som tagit del av kungörelse och dess ärendelista. Kallelsen och dess ärendelista med ärendetyper måste följas, vilket inte skedde vid det berörda sammanträdet och därmed står beslutet i strid med kommunallagens bestämmelser om kungörelse. Det är inte heller möjligt att direkt av kungörelsen utläsa
att fullmäktige kommer att fatta ett slutligt beslut i ett anmälningsärende
t.ex. ”om att motionen inte får väckas”. Kravet på kungörelse enligt kommunallagen är därmed inte uppfyllt.
Kommunen bestrider yrkandet och anför bl.a. följande. Enligt arbetsordningen väcks en motion genom att den ges in till kommunstyrelsens expedition eller vid ett sammanträde med fullmäktige. Motionen inkom till kommunstyrelsen den 4 november 2019 och har därigenom väckts. Motionen
togs också upp på dagordningen i kallelsen och Gert Kjellbergs initiativrätt
har således inte inskränkts. Av 5 kap. 23 samt 52 – 57 §§ kommunallagen
framgår att ett ärende som väckts av en ledamot genom motion avgörs genom ett beslut av fullmäktige – bifall eller avslag. Genom praxis framträder
emellertid också rättsmedlet avvisning och fullmäktige får och bör under
vissa förutsättningar avvisa ett ärende. Kommunens beslut ska tolkas som
att fullmäktige har avvisat motionen. Om det i fullmäktige väcks ett ärende
som inte faller inom fullmäktiges beslutsområde eller som enligt lag ankommer på en nämnd, ankommer det på fullmäktige att avvisa ärendet. I tveksamma fall kan det vara rimligt att tillskriva fullmäktige ett visst tolkningsföreträde och det blir i så fall fullmäktige som får ta ställning till om ärendet
ska avvisas eller anhängiggöras. Frågan om hantering av bevattningsförbud
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är av verkställande karaktär och det ankommer enligt 6 kap. 3 § kommunallagen på nämnderna att besluta i frågor som rör förvaltningen och motionen
faller därmed inom nämndernas förvaltning. Eftersom motionen därmed
omfattas av nämndernas exklusiva beslutskompetens enligt 6 kap. 3 § kommunallagen har fullmäktige haft fog för att avvisa motionen på den grunden.
Eftersom beredningskravet endast gäller för ärenden som anhängiggörs i
fullmäktige, är kraven på beredning inte tillämpliga i förevarande fall då
motionen har avvisats. Motionen rör inte heller en kommunal angelägenhet
då den inte är av allmänt intresse och fullmäktige har då varit oförhindrad
att fatta beslut i ärendet utan att ärendet hade beretts. Beslutet strider inte
heller mot kravet på kungörelse och ärendet har tydligt redovisats i kallelsen. Likställighetsprincipen och retroaktivitetsförbudet är inte heller tillämpliga i Gert Kjellbergs roll som ledamot i fullmäktige och beslutet strider inte
mot de principerna.
SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
Det är ostridigt i målet att Gert Kjellberg såsom ledamot av kommunfullmäktige i Tjörns kommun har lämnat in en motion till fullmäktige om att
kommunstyrelsen ska be fastighetsägare inom kommunala VA-områden
som fått sitt dricksvatten från Stenungsunds kommun om ursäkt för det bevattningsförbud som infördes i juli 2019.
Varje ledamot i fullmäktige får enligt 4 kap. 19 § kommunallagen
(2017:725) väcka motioner samt ställa interpellationer. Enligt 5 kap. 23 §
kommunallagen ska fullmäktige också besluta avseende sådana väckta ärenden. De förtroendevaldas rättigheter att ta olika initiativ är väsentlig från demokratisk synpunkt (prop. 1990/91:117 s. 70). Innan ett ärende avgörs av
fullmäktige, ska ärendet enligt 5 kap. 26 § kommunallagen ha beretts an-
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tingen av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning. Syftet med beredningen är att ge fullmäktige ett tillförlitligt och allsidigt belyst underlag för besluten (prop. 2016/17:171 s. 340).
Förvaltningsrätten finner ingen anledning att tolka kommunfullmäktiges beslut på något annat sätt än vad som framgår av beslutets klara ordalydelse.
Det står därmed klart att kommunfullmäktige har beslutat att Gert Kjellbergs motion inte får väckas. Det står även klart att kommunfullmäktige har
avgjort ärendet utan föregående beredning. Med ledning av det ovan anförda
strider kommunfullmäktiges beslut därmed uttryckligen mot kommunallagens bestämmelser. Överklagandet ska därför bifallas och det överklagade
beslutet ska med stöd av 13 kap. 8 § kommunallagen upphävas.
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (FR-03)

Maria Jolfors Detert
Rådman
I avgörandet har även de särskilda ledamöterna Elisabet Ericson och
Christina Hofmann deltagit.
Föredragande i målet har varit föredragande juristen Lars Elfving.
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Bilaga 1

Hur man överklagar

FR-03

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

ta upp ditt överklagande (läs mer om
prövningstillstånd längre ner).
3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till.
Förklara vad du vill visa med varje bevis.
Skicka med skriftliga bevis som inte redan
finns i målet.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Anvisningar för överklagande FR-03 – Överklagandetid 3 v - PT • Producerat av Domstolsverket, Avd. för domstolsutveckling • 2020-05

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

4. Lämna namn och personnummer eller
organisationsnummer.
Lämna aktuella och fullständiga uppgifter
om var domstolen kan nå dig: postadresser,
e-postadresser och telefonnummer.

För en part som företräder det allmänna (till
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från
den dag domstolen meddelade beslutet.

Om du har ett ombud, lämna också
ombudets kontaktuppgifter.
5. Skicka eller lämna in överklagandet till
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i
beslutet.

Observera att överklagandet måste ha kommit
in till domstolen när tiden går ut.
Vilken dag går tiden ut?
Sista dagen för överklagande är samma veckodag
som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick
del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut
måndagen den 23 mars.

Vad händer sedan?

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

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

Om överklagandet kommit in i tid, skickar
förvaltningsrätten överklagandet och alla
handlingar i målet vidare till kammarrätten.
Har du tidigare fått brev genom förenklad
delgivning kan även kammarrätten skicka brev
på detta sätt.

Så här gör du

1. Skriv förvaltningsrättens namn och
målnummer.
2. Förklara varför du tycker att beslutet ska
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha
och varför du tycker att kammarrätten ska

Sida 1 av 2
www.domstol.se

348

Prövningstillstånd i kammarrätten

När överklagandet kommer in till kammarrätten tar domstolen först ställning till om
målet ska tas upp till prövning.
Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra
olika fall.
• Domstolen bedömer att det finns
anledning att tvivla på att förvaltningsrätten dömt rätt.
• Domstolen anser att det inte går att
bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt
utan att ta upp målet.
• Domstolen behöver ta upp målet för att
ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
• Domstolen bedömer att det finns
synnerliga skäl att ta upp målet av någon
annan anledning.
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Om du inte får prövningstillstånd gäller det
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i
överklagandet ta med allt du vill föra fram.
Vill du veta mer?

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har
frågor. Adress och telefonnummer hittar du på
första sidan i beslutet.
Mer information finns på www.domstol.se.
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