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Kungörelse
Kommunfullmäktige sammanträder den 22 september 2021,
kl. 18:00, Stora Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn samt
digitalt via Teams
Information
Deltagande vid kommunfullmäktiges sammanträde kommer
för samtliga ledamöter och ersättare att ske på distans, i
enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2020-10-15/§165.
Incheckning kommer att ske från kl. 17:30.
Fullmäktiges presidium kommer närvara och leda
sammanträdet i kommunhuset där även webbsändningen
anordnas. I dessa tider vill vi uppmana allmänheten till att ta
del av sammanträdet via webbsändningen och beakta
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För att göra sammanträdet så smidigt som möjligt
rekommenderar presidiet starkt att samtliga ledamöter
använder Presidium.
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Välkomna!
Anders G Högmark
(M)
ordförande

Johan Nilsson
kommunsekreterare
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From:
Sent:
To:
Subject:

Carina Eliasson
Mon, 28 Jun 2021 09:45:32 +0200
Carina Eliasson
VB: Entledigande

Från: Björn Holm [
Skickat: den 23 juni 2021 16:15
Till: Johan Nilsson <johan.nilsson@tjorn.se>
Kopia: Gun Alexandersson Malm <gun.alexandersson.malm@tjorn.se>
Ämne: Entledigande
Hej Johan,
Jag begär att bli entledigad från min post som ersättare i Socialnämnden
Med vänlig hälsning
Björn Holm
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From:
Sent:
To:
Subject:

Johan Nilsson
Thu, 26 Aug 2021 17:25:10 +0200
Johan Nilsson
VB: Till kommunfullmäktige, underrättelse om valbarhetshinder

Från: Länsstyrelsen i Västra Götalands Län [mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se]
Skickat: den 26 augusti 2021 13:49
Till: Tjörns kommun <kommun@tjorn.se>
Ämne: Till kommunfullmäktige, underrättelse om valbarhetshinder

Meddelande

Kommunfullmäktige i Tjörns kommun
Rättsenheten

Valbarhetshinder
Kommunallagen 4 kap 7 § säger att om en förtroendevald upphör att vara valbar, upphör också
uppdraget genast.
Efter att ha kontrollerat valbarheten i valdatasystemets valbarhetskontroll vill Länsstyrelsen
härmed uppmärksamma Tjörns kommun på att vald ledamot i kommunfullmäktige, Christy
Whiddon (S), har valbarhetshinder eftersom hen inte längre är folkbokförd i valområdet.

Med vänlig hälsning
David
David Forsberg
Handläggare
Samhällsavdelningen
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg
+46(0)10-224 40 00
vastragotaland@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
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From:
Sent:
To:
Subject:

Länsstyrelsen i Västra Götalands Län
Thu, 9 Sep 2021 07:33:35 +0000
Tjörns kommun
Till kommunfullmäktige, underrättelse om valbarhetshinder

Meddelande

Kommunfullmäktige i Tjörns kommun
Rättsenheten

Valbarhetshinder
Kommunallagen 4 kap 7 § säger att om en förtroendevald upphör att vara valbar, upphör också
uppdraget genast.
Efter att ha kontrollerat valbarheten i valdatasystemets valbarhetskontroll vill Länsstyrelsen
härmed uppmärksamma Tjörns kommun på att vald ersättare i kommunfullmäktige, John
Sporrong (S), har valbarhetshinder eftersom han inte längre är folkbokförd i valområdet.

Med vänlig hälsning
David
David Forsberg
Handläggare
Samhällsavdelningen
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg
+46(0)10-224 40 00
vastragotaland@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
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From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Linnéa Sporrong
25 aug 2021 10:36:09 +02:00
Johan Nilsson
Entledigad

Hejsan!
Jag skulle villa bli entledigad ifrån alla mina uppdrag ifrån Kultur & fridsnämnden i kommunen
pga att jag har flyttat ifrån kommunen.
Med vänliga hälsningar Linnéa Sporrong
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-06-17
Kommunfullmäktige

§ 148

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om
handlingsplan för elförsörjning
2021/127
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen behandlas på
nästkommande sammanträde.
Sammanfattning
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om
handlingsplan för elförsörjning, med följande yrkande:
- att kommunstyrelsen och andra berörda nämnder och bolag får i
uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur elförsörjningen kan
tryggas och kapaciteten utökas i Tjörns kommuns verksamheter.
- att kommunstyrelsen får i uppdrag att samverka med nätägaren i
syfte att stärka elförsörjningen och kapaciteten i kommunen som
helhet.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen 2021-06-03, § 129
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-20, § 132
Kommunfullmäktige 2021-04-22, § 100
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-05-05
Motion 2021-04-16

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-06-03
Kommunstyrelsen

§ 129

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om
handlingsplan för elförsörjning
2021/127
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå
motionen.
Reservation
Martin Johansson (-) fd (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Sammanfattning
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om
handlingsplan för elförsörjning, med följande yrkande:
- att kommunstyrelsen och andra berörda nämnder och bolag får i
uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur elförsörjningen kan
tryggas och kapaciteten utökas i Tjörns kommuns verksamheter.
- att kommunstyrelsen får i uppdrag att samverka med nätägaren i
syfte att stärka elförsörjningen och kapaciteten i kommunen som
helhet.
Förvaltningen noterar att elnätet och den allmänna elförsörjning ej
är en fråga som faller inom Tjörns kommuns ansvarsområde då en
annan aktör är ägare av elnätet. Motionen får därmed bedömas
inom ramen för vad kommunen har möjlighet att göra för att
trygga och utöka kapaciteten, ex genom solceller.
Kommunfullmäktige har 2021-02-25, § 43 behandlat en motion om
solceller på offentliga byggnader, där man beslutade att motionen
är besvarad med hänvisning till att det i dagsläget ingår solceller
vid upphandling av offentliga byggnader om förutsättningarna
för solceller bedöms vara gynnsamma.
Med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2021-02-25 samt
kommunens åtaganden i ”Kommunernas klimatlöften” föreslår
förvaltningen att motionen avslås. Mer utförlig motivering anges
under ärendebeskrivningen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-06-03
Kommunstyrelsen

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-20, § 132
Kommunfullmäktige 2021-04-22, § 100
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-05-05
Motion 2021-04-16
Förslag till beslut på sammanträdet
Rosalie Sanyang (S) förslår att kommunstyrelsen ska bifalla
arbetsutskottets förslag.
Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla
motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Rosalie Sanyangs (S)
förslag väljs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-05-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 132

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om
handlingsplan för elförsörjning
2021/127
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Sammanfattning
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om
handlingsplan för elförsörjning, med följande yrkande:
- att kommunstyrelsen och andra berörda nämnder och bolag får i
uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur elförsörjningen kan
tryggas och kapaciteten utökas i Tjörns kommuns verksamheter.
- att kommunstyrelsen får i uppdrag att samverka med nätägaren i
syfte att stärka elförsörjningen och kapaciteten i kommunen som
helhet.
Förvaltningen noterar att elnätet och den allmänna elförsörjning ej
är en fråga som faller inom Tjörns kommuns ansvarsområde då en
annan aktör är ägare av elnätet. Motionen får därmed bedömas
inom ramen för vad kommunen har möjlighet att göra för att
trygga och utöka kapaciteten, ex genom solceller.
Kommunfullmäktige har 2021-02-25, § 43 behandlat en motion om
solceller på offentliga byggnader, där man beslutade att motionen
är besvarad med hänvisning till att det i dagsläget ingår solceller
vid upphandling av offentliga byggnader om förutsättningarna
för solceller bedöms vara gynnsamma.
Med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2021-02-25 samt
kommunens åtaganden i ”Kommunernas klimatlöften” föreslår
förvaltningen att motionen avslås. Mer utförlig motivering anges
under ärendebeskrivningen.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige 2021-04-22, § 100
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-05-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-05-05
Motion 2021-04-16
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (-) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla
förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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1 (3)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-05-05

Dnr 2021/127-371

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande ang svar på motion från Martin
Johansson (-) fd (SD) om handlingsplan för
elförsörjning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Sammanfattning
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om handlingsplan
för elförsörjning, med följande yrkande:
”- att kommunstyrelsen och andra berörda nämnder och bolag får i
uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur elförsörjningen kan
tryggas och kapaciteten utökas i Tjörns kommuns verksamheter.
- att kommunstyrelsen får i uppdrag att samverka med nätägaren i syfte
att stärka elförsörjningen och kapaciteten i kommunen som helhet”.
Förvaltningen noterar att elnätet och den allmänna elförsörjning ej är en
fråga som faller inom Tjörns kommuns ansvarsområde då en annan
aktör är ägare av elnätet. Motionen får därmed bedömas inom ramen
för vad kommunen har möjlighet att göra för att trygga och utöka
kapaciteten, ex genom solceller.
Kommunfullmäktige har 2021-02-25, § 43 behandlat en motion om
solceller på offentliga byggnader, där man beslutade att motionen är
besvarad med hänvisning till att det i dagsläget ingår solceller vid
upphandling av offentliga byggnader om förutsättningarna för solceller
bedöms vara gynnsamma.
Med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2021-02-25 samt
kommunens åtaganden i ”Kommunernas klimatlöften” föreslår
förvaltningen att motionen avslås. Mer utförlig motivering anges under
ärendebeskrivningen.
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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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-05-05

2 (3)

Dnr 2021/127-371

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige 2021-04-22, § 100
Bilagor
Motion 2021-04-16
Ärendet
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om handlingsplan
för elförsörjning, med följande yrkande:
”- att kommunstyrelsen och andra berörda nämnder och bolag får i
uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur elförsörjningen kan
tryggas och kapaciteten utökas i Tjörns kommuns verksamheter.
- att kommunstyrelsen får i uppdrag att samverka med nätägaren i syfte
att stärka elförsörjningen och kapaciteten i kommunen som helhet”.
Kort om elmarknaden
1996 avreglerades elmarknaden i Sverige, vilket innebar en möjlighet
att fritt välja från vilket elhandelsföretag man vill köpa el.
Avregleringen gällde dock inte infrastrukturen, som fortsatt ägs av
elnätsföretag med ensamrätt på eldistributionen inom sitt geografiska
område. Energimarknadsinspektionen är ansvarig expert- och
tillsynsmyndighet inom området och arbetar för väl fungerande
energimarknader. Det noteras även att myndigheten arbetar för att
stärka kundens ställning och trygga samhällets behov av fungerande
eldistribution och handel.
Inom Tjörns kommun är Ellevio det elnätsföretag som ansvarar för
eldistributionen. Under perioden 2016-2020 uppgick Ellevios
investeringar på västkusten till 1,5 miljarder kronor och man har cirka
129 000 kunder inom området som omfattar Halland och Bohuslän. Vid
förändringar eller om- och utbyggnad av infrastrukturen krävs tillstånd
från myndigheter och kommuner, samt att man måste föra dialog med
markägare för att nyttja deras mark. Motionens andra att-sats, att
samverka med nätägaren, bedöms därmed vara uppfylld i de fall Tjörns
kommun är markägare. Den del som avser myndighetsutövning
regleras av speciallagstiftning.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-05-05

3 (3)

Dnr 2021/127-371

Kommunens möjlighet att påverka elförsörjning
Av ovanstående framgår att kommunens möjligheter att stärka och
utveckla elförsörjningen är begränsade. Det får rimligtvis tolkas som att
motionens intentioner avser uppförande av exempelvis solceller.
Kommunfullmäktige har nyligen (2021-02-25) behandlat en motion som
föreslog att solceller ska inkluderas i alla upphandlingar av offentliga
byggnader. Fullmäktige beslutade att motionen var besvarad, med
hänvisning till att det i dagsläget ingår solceller vid upphandling av
offentliga byggnader om förutsättningarna för solceller bedöms vara
gynnsamma. Det noteras i förvaltningens tjänsteutlåtande att:
”Exempel på gynnsamma förutsättningar är god instrålning och att
läget är skuggfritt. Takriktning och taklutning har också betydelse. Då
byggprojekt kan skilja sig kraftigt åt är solceller inte alltid ekonomiskt
och miljömässigt bra, vilket förstås får avvägas i samband med
projektering och inför upphandling.”
Utöver kommunfullmäktiges beslut 2021-02-25 har Tjörns kommun
även beslutat att ställa sig bakom ett antal åtgärder i satsningen
”Kommunernas klimatlöften”, som är ett gemensamt initiativ från
Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen som en del av ”Klimat
2030 – Västra Götaland ställer om”. En av de åtgärder som Tjörns
kommun ställt sig bakom och därmed förbundit sig att arbeta med
under 2021 är att producera egen solel. Detta innebär att kommunen
under året ska satsa på att producera egen solel genom att installera
minst en egen anläggning för produktion av solel eller är delägare i en
solcellspark.
Med hänvisning till ovanstående bedömer förvaltningen att det i
dagsläget redan pågår arbete och åtgärder för att stärka elförsörjningen
i kommunens verksamheter. Motionen föreslås därmed avslås.
Evike Sandor
Tf kommunchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-04-22
Kommunfullmäktige

§100

Anmälan av motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om
handlingsplan för elförsörjning
2021/127
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om handlingsplan
för elförsörjning, med följande yrkande:
”- att kommunstyrelsen och andra berörda nämnder och bolag får i
uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur elförsörjningen kan
tryggas och kapaciteten utökas i Tjörns kommuns verksamheter.
- att kommunstyrelsen får i uppdrag att samverka med nätägaren i syfte
att stärka elförsörjningen och kapaciteten i kommunen som helhet”.
Beslutsunderlag
Motion 2021-04-16

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-06-17
Kommunfullmäktige

§ 149

Svar på interpellation från Benny Halldin (S) ställd till
Tjörns Hamnar ABs styrelseordförande Bo Bertelsen (M)
om årsredovisningen i Tjörns Hamnar AB
2021/157
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på
nästkommande sammanträde.
Sammanfattning
Benny Halldin (S) har lämnat in en interpellation ställd till Tjörns
Hamnar ABs styrelseordförande Bo Bertelsen (M) om årsredovisningen
för Tjörns Hamnar AB.
Interpellationens innehåll
Bakgrund,
Tjörns Hamnar AB genomförde den 13 april sin årliga bolagsstämma.
Stämman antog också styrelsens förslag till den redovisade
årsredovisningen.
Under året har öppen kritik riktats mot dig från ägarbolagets
styrelseordförande tillika kommunstyrelsens ordförande.
Mina frågor blir då med beskriven bakgrund följande:
1. Hur stora obeskattade reserver fanns 2020-12-31 i Tjörns Hamnar?
2. Hur hade dessa reserver utvecklats under året?
3. Varför tycker du som styrelsens ordförande att bolaget skall ha dessa
reserver?
4. Tycker du att kommunstyrelsens ordförande tillika moderbolagets
ordförande Martin Johansen (L) har en saklig grund för påståendet att
Tjörns Hamnars styrelse på något sätt under året agerat ”direkt
oansvarigt gentemot koncernen som helhet”?

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige 2021-05-20
Interpellation till ordförande i Tjörns Hamnar,
Bo Bertelsen (M).
Bakgrund,
Tjörns Hamnar AB genomförde den 13 april sin årliga bolagsstämma. Stämman antog
också styrelsens förslag till den redovisade årsredovisning.
Under året har öppen kritik riktats mot dig från ägarbolagets styrelseordförande tillika
kommunstyrelsens ordförande.

Mina frågor blir då med beskriven bakgrund följande:
1. Hur stora obeskattade reserver fanns 2020-12-31 i Tjörns Hamnar?
2. Hur hade dessa reserver utvecklats under året?
3. Varför tycker du som styrelsens ordförande att bolaget skall ha
dessa reserver?
4. Tycker du att kommunstyrelsens ordförande tillika moderbolagets
ordförande Martin Johansen (L) har en saklig grund för påståendet
att Tjörns Hamnars styrelse på något sätt under året agerat
”direkt oansvarigt gentemot koncernen som helhet”?

Benny Halldin (S)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-09-09
Kommunstyrelsen

§ 158

Antagande av Handlingsplan för samordnad och stärkt
barn- och ungdomskultur 2021-2023
2020/225
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
förslag till reviderad handlingsplan för samordnad och stärkt
barn- och ungdomskultur 2021-2023.
Sammanfattning
Handlingsplanen för samordnad och stärkt barn- och
ungdomskultur löpte ut 2020. Handlingsplanen har därför
reviderats av samverkansgruppen för barn- och ungdomskultur
och beslut om remiss av planen togs av kommunstyrelsens
arbetsutskott i september 2020. Eter att handlingsplanen skickats
på remiss fördes det fram behov av att ytterligare processa och
justera det förslag som skickats på remiss. Samtal och diskussioner
fördes i verksamheterna och ett ytterligare reviderat förslag togs
fram. Det nya förslaget skiljer sig så pass mycket från det förslag
som skickades ut på remiss i september 2020 så att en omstart av
remissförfarandet behöver göras. Handlingsplanen skickades
därför ut på förnyad remiss. Remissvaren har nu inkommit till
kommunstyrelsen.
Den enda invändning som kommit från remissinstanserna är från
kultur- och fritidsnämnden som anser att handlingsplanen ska
gälla 2021-2025 då man anser att handlingsplanen är alltför
omfattande för att ha ett kortare tidsperspektiv.
Då ingen av remissinstanserna har något att erinra gentemot
innehållet i den reviderade handlingsplanen föreslår
kommunstyrelsens förvaltning att den föreslagna
handlingsplanen antas.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-26, § 149
Socialnämnden 2021-04-28, § 93
Kultur- och fritidsnämnden 2021-05-03, § 54
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 2021-09-09
Kommunstyrelsen

Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-29, § 55
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25, § 80
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-17, § 190
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-09-01
Handlingsplan för samordnad och stärkt barn- och
ungdomskultur 2021-2023
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla
arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-08-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 149

Antagande av Handlingsplan för samordnad och stärkt
barn- och ungdomskultur 2021-2023
2020/225
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till reviderad
handlingsplan för samordnad och stärkt barn- och ungdomskultur
2021-2023.
Arbetsutskottet beslutar för egen del att inför kommunstyrelsens
behandling av ärendet ska förvaltningen tydliggöra vad som
kompletterats utifrån Agenda 2030 och arbetsutskottets beslut
2021-03-25.
Sammanfattning
Handlingsplanen för samordnad och stärkt barn- och
ungdomskultur löpte ut 2020. Handlingsplanen har därför
reviderats av samverkansgruppen för barn- och ungdomskultur
och beslut om remiss av planen togs av kommunstyrelsens
arbetsutskott i september 2020. Eter att handlingsplanen skickats
på remiss fördes det fram behov av att ytterligare processa och
justera det förslag som skickats på remiss. Samtal och diskussioner
fördes i verksamheterna och ett ytterligare reviderat förslag togs
fram. Det nya förslaget skiljer sig så pass mycket från det förslag
som skickades ut på remiss i september 2020 så att en omstart av
remissförfarandet behöver göras. Handlingsplanen skickades
därför ut på förnyad remiss. Remissvaren har nu inkommit till
kommunstyrelsen.
Den enda invändning som kommit från remissinstanserna är från
kultur- och fritidsnämnden som anser att handlingsplanen ska
gälla 2021-2025 då man anser att handlingsplanen är alltför
omfattande för att ha ett kortare tidsperspektiv.
Då ingen av remissinstanserna har något att erinra gentemot
innehållet i den reviderade handlingsplanen föreslår
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-08-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott

kommunstyrelsens förvaltning att den föreslagna
handlingsplanen antas.
Tidigare beslut
Socialnämnden 2021-04-28, § 93
Kultur- och fritidsnämnden 2021-05-03, § 54
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-29, § 55
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25, § 80
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-17, § 190
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-06-28
Handlingsplan för samordnad och stärkt barn- och
ungdomskultur 2021-2023
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (-) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla
förvaltningens förslag med tillägg att inför kommunstyrelsens
behandling av ärendet ska förvaltningen tydliggöra vad som
kompletterats utifrån Agenda 2030 och arbetsutskottets beslut 2021-0325.
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Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020/225-862

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande - Antagande av handlingsplan för
samordnad och stärkt barn- och ungdomskultur 20212023
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag
till reviderad handlingsplan för samordnad och stärkt barn- och
ungdomskultur 2021-2023.
Sammanfattning
Handlingsplanen för samordnad och stärkt barn- och ungdomskultur
löpte ut 2020. Handlingsplanen har därför reviderats av
samverkansgruppen för barn- och ungdomskultur och beslut om remiss
av planen togs av kommunstyrelsens arbetsutskott i september 2020.
Eter att handlingsplanen skickats på remiss fördes det fram behov av
att ytterligare processa och justera det förslag som skickats på remiss.
Samtal och diskussioner fördes i verksamheterna och ett ytterligare
reviderat förslag togs fram. Det nya förslaget skiljer sig så pass mycket
från det förslag som skickades ut på remiss i september 2020 så att en
omstart av remissförfarandet behöver göras. Handlingsplanen
skickades därför ut på förnyad remiss. Remissvaren har nu inkommit
till kommunstyrelsen.
Den enda invändning som kommit från remissinstanserna är från
kultur- och fritidsnämnden som anser att handlingsplanen ska gälla
2021-2025 då man anser att handlingsplanen är alltför omfattande för
att ha ett kortare tidsperspektiv.
Då ingen av remissinstanserna har något att erinra gentemot innehållet
i den reviderade handlingsplanen föreslår kommunstyrelsens
förvaltning att den föreslagna handlingsplanen antas.
Vid möte med kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-26 önskades
förtydligande kring hur kopplingen mellan handlingsplanen och
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Fax
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Agenda 2030 ser ut. I handlingsplanen står att BIS-gruppen (barnkultur
i samverkan) ansvarar för att handlingsplanens mål och aktiviteter
harmoniserar med mål i Agenda 2030. Av målen i Agenda 2030 är det
främst nedanstående mål som handlingsplanen främjar:
•
•
•
•

Mål 3. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i
alla åldrar
Mål 4. Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god
kvalitet och främja livslångt lärande för alla
Mål 5. Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt
Mål 16. Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar
utveckling

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-17
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25
Barn- och utbildningsnämnden § 55 2021-04-29
Kultur- och fritidsnämnden § 54 2021-05-03
Socialnämnden § 93 2021-04-28
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-26
Bilagor
Handlingsplan för samordnad och stärkt barn- och ungdomskultur
2021-2023
Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

Ärendet
Handlingsplanen för samordnad och stärkt barn- och ungdomskultur
löpte ut 2020. Handlingsplanen har därför reviderats av
samverkansgruppen för barn- och ungdomskultur.
Samverkansgruppens arbete med reviderad handlingsplan tar avstamp
i Barnkonventionen, särskilt artiklar 2, 3, 6, 12, 23 och 31.
För handlingsplanens verkställande finns en samverkansgrupp
bestående av representanter från barn- och utbildningsförvaltningen
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(skolans alla stadier inklusive förskola), socialförvaltningen, kultur- och
fritidsförvaltningen och integrationsenheten. Extern representant är
Nordiska Akvarellmuseet. Gruppens arbete leds av en processledare.
Redovisning och uppföljning sker i kommunledningsgruppen.
De förändringar som gjorts i den reviderade handlingsplanen är att
•

•
•
•

Kulturträdet har reviderats; bland ändringarna kan nämnas att
kulturarvsperspektivet stärkts genom aktiviteten ”Kulturarv på
Sundsby säteri” för årskurs 4
Integrationsenheten har tillkommit i samverkansgruppen
Barnkonventionen och Agenda 2030 har lyfts in och getts egna
rubriker
Språk och disposition har sett över för större tydlighet

Synpunkter från remissförfarande
Beslut om remiss av planen togs av kommunstyrelsens arbetsutskott i
september 2020. Eter att handlingsplanen skickats på remiss fördes det
fram behov av att ytterligare processa och justera det förslag som
skickats på remiss. Samtal och diskussioner fördes i verksamheterna
och ett ytterligare reviderat förslag togs fram. Det nya förslaget skiljer
sig så pass mycket från det förslag som skickades ut på remiss i
september 2020 så att en omstart av remissförfarandet behöver göras.
Handlingsplanen skickades därför ut på förnyad remiss. Remissvaren
har nu inkommit till kommunstyrelsen.
Den enda invändning som kommit från remissinstanserna är från
kultur- och fritidsnämnden som anser att handlingsplanen ska gälla
2021-2025 då man anser att handlingsplanen är alltför omfattande för
att ha ett kortare.
Då ingen av remissinstanserna har något att erinra gentemot innehållet
i den reviderade handlingsplanen föreslår kommunstyrelsens
förvaltning att den föreslagna handlingsplanen antas.
Vid möte med kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-26 önskades
förtydligande kring hur kopplingen mellan handlingsplanen och
Agenda 2030 ser ut. I handlingsplanen står att BIS-gruppen (barnkultur
i samverkan) ansvarar för att handlingsplanens mål och aktiviteter
harmoniserar med mål i Agenda 2030. Av målen i Agenda 2030 är det
främst nedanstående mål som handlingsplanen främjar:
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Mål 3. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i
alla åldrar
Mål 4. Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god
kvalitet och främja livslångt lärande för alla
Mål 5. Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt
Mål 16. Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar
utveckling

Konsekvens
Den övergripande målbilden för samordnad och stärkt barn- och
ungdomskultur är densamma i de äldre och denna reviderade version.
Insatser och aktiviteter som beskrivs i styrdokumentet ska genomföras
inom ramen för beslutade ekonomiska ramar för respektive nämnd.
Evike Sandor
Kommundirektör
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1

Handlingsplanens målbild

Tjörns kommun ska erbjuda ett rikt utbud av kulturella möjligheter för
barn och unga. Utbudet ska ge möjligheter till eget skapande,
möjligheter att få uttrycka sig på olika sätt och möjlighet att ta del av
professionell konst och kultur. Att tillsammans med andra ha möjlighet
att reagera på, reflektera över och kommentera både eget och andras
utövande. Målbilden står kopplad till Tjörns kommuns vision
Möjligheternas ö – hela livet, hela året där kulturen är ett av
kommunens unika värden.

1.1
•
•
•
•
•
•

Lära sig om och få uppleva olika konst- och kulturformer; historiska
och samtida.
Lära sig om och prova på olika konstnärliga tekniker och
arbetsmetoder.
Få möjlighet att tillämpa estetisk lärprocess i inhämtning och
processandet av annan kunskap.
Ha möjlighet att kommunicera sina vunna erfarenheter och tankar
med hjälp av estetiska uttryck.
Regelbundet arbeta med estetisk lärprocess i olika ämnen med olika
syften och mål.
Ha tillgång till ändamålsenliga lokaler för estetisk verksamhet och
uppvisande inom olika genrer, på varje skolenhet.

1.2
•

•
•

Detta innebär att barn och unga på Tjörn från
förskola till årskurs 9 ska

Detta innebär att barn och unga på fritiden ska
ha möjlighet till:

Att ta del av konstnärliga uttryck. Professionellt såväl som ickeprofessionellt. Att skapa. Att prova på olika konstnärliga
uttryckssätt och också ha möjlighet till fördjupning och
vidareutveckling.
Eget utövande. Ha tillgång till forum för att visa upp/presentera det
som skapats.
Möten med andra. Att få utbyta tankar, idéer och erfarenheter. Att få
möjlighet att möta människor i samma ålder och från olika
åldersgrupper, yrken och erfarenheter.
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1.3
•

•
•
•

Förverkligande av målbild kräver ett
mångfacetterat arbetssätt genom:

Att fortsätta inventera, synliggöra och tillvarata kunskaper,
kompetenser, befintliga erfarenheter och resurser i kommunens olika
verksamheter, organisationer, föreningar och bland enskilda
individer.
Att fortsätta bedöma vad som bör finnas i kommunens teknikpool,
synliggöra utbudet och hur det kan användas.
Analys av kompetensbehov.
En organisation av lokaler, resurser och personer/funktioner som
öppnar för samverkan, samutnyttjande och ett bättre tillvaratagande
av det som finns.
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2

Organisation

2.1

Samverkansgruppen BIS för barn- och
ungdomskultur

Förkortningen BIS står för barnkultur i samverkan. Samverkansgruppen
BIS består av representanter från:
•
•
•
•
•

Barn- och utbildningsförvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen
Socialförvaltningen
Integrationsenheten
Nordiska Akvarellmuseet

Samverkansgruppen träffas kontinuerligt över året och arbetar med att
synkronisera det praktiska och metodiska arbetet mellan
samverkansformens parter samt att upprätta och kommunicera
gemensamma rutiner för god kvalitet och måluppfyllelse.

2.2

Arbetsform

Samverkansformens arbete leds av en processledare.
Kommunledningsgruppen är handlingsplanens styrgrupp. De stöttar
och gör samverkansarbetet möjligt.
Samverkansformens chefer säkerställer förutsättningarna för
genomförandet av handlingsplanen.
Övriga former för samverkan är Strategisk samverkansgrupp,
ledningsgrupper och de mötesformer som handlingsplanens
genomförande kräver.
På varje enhet ska det finnas en eller flera representanter som driver och
fördelar det operativa arbetet i handlingsplanen. Det kan vara
kulturombud, triogrupp, eller annan form som enheten själv väljer.
De som genomför aktiviteterna är kultursamordnare, kulturpedagoger,
skol- och folkbibliotekarier samt Nordiska Akvarellmuseets
konstpedagoger. De arbetar tillsammans med enheternas personal med
planering, genomförande, utvärdering och uppföljning.
2.2.1 Kommunikation
För att god kvalitativ och effektiv samverkan ska uppnås, fungerar alla
parter i handlingsplanens olika led som brobyggare över verksamhetsoch förvaltningsgränser.
Handlingsplanens innehåll ska vara förankrad hos enheternas personal.
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2.3

Kulturpedagogpool

Kulturpedagogpoolen består av pedagoger inom olika konst- och
kulturformer. De arbetar inom Kulturskolans kursverksamhet, är en
resurs för Kultur- och fritidscentra, socialförvaltningens verksamheter
och andra kommunala verksamheter där barn och unga är inkluderade.
De arbetar även inom skolans olika stadier, enskilt eller som team.
Kulturpedagogerna kan också fungera som resurs före, under och efter
professionella kulturarrangemang i skolan och på fritiden. De kan även
fungera som sakkunniga inom respektive område för
kultursamordnaren när denne bokar kulturarrangemang.
2.3.1 Teknikpool
Teknikpoolen består av kultur- och fritidsförvaltningens ljud- och
ljusteknik och tekniker. Möjligheten finns att boka tekniker och poolens
teknik vid barn- och ungdomsarrangemang i barn- och
utbildningsförvaltningens och socialförvaltningens verksamheter.
Teknikern arbetar även med att undervisa och handleda unga som på så
vis kan få kompetens att själva ansvara för ljud- och ljusteknik.
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3

Metoder för att nå målbilden

3.1

Systematiskt kvalitetsarbete

I det årliga systematiska kvalitetsarbetet ska det finnas med mål för
arbetet med barn- och ungdomskultur.

3.2

Mötesplatser

Skapa gemensamma mötesplatser såväl fysiskt som digitalt för de som
arbetar med barn och unga för att:
•
•
•
•
•

Möjliggöra samverkan över verksamhets- och förvaltningsgränser
Synliggöra kunskaper och kompetenser
Utbyta idéer och erfarenheter
Skapa kontakter
Generera idéer

3.3

Delaktighet barn och unga

Delaktighet och inflytande ska genomsyra alla verksamheter som rör
barn och unga. Bra metoder för att skapa delaktighet bland unga finns i
kommunen och dessa kan utgöra ett underlag för detta arbete.
Exempelvis:
•
•
•
•
•

Elevråd
Ung medborgardialog
Fokusgrupper
Kulturråd på skolor
Cultural Planning

3.4

Kulturträdet

För att säkerställa tillgången till konst- och kulturupplevelser har Tjörns
kommun tagit fram ett basutbud per årskurs för barn och unga –
strukturen kallas Kulturträdet.
Kulturträdet är en garanti för att alla barn och unga i kommunal skola
och förskola i Tjörns kommun, aktivt får uppleva, delta i och själva
skapa konst och kultur.
Till varje del i Kulturträdet finns redovisat hur aktiviteten knyter an till
läroplanens mål i de olika ämnena såväl som till övergripande mål och
riktlinjer.
Det finns ingen övre gräns för hur varje enhet vill komplettera
Kulturträdet. Kulturträdet innebär samtidigt en praktisk

Sida 5 (14)
Handlingsplan för samordnad och stärkt barn- och ungdomskultur
2021-2023
62

kompetensutveckling för lärare då de deltar i arbetspassen som den
gästande pedagogen genomför tillsammans med eleverna. Det
garanteras också minst en scenkonstupplevelse per läsår från 4 års ålder
till årskurs 9.

3.5

Lärande organisation

Aktiviteter och projekt utvärderas löpande och leder därmed till en
gemensam lärandeprocess. Utvärderingarna delges löpande
processledare och BIS-gruppen. Målet är:
•
•
•
•

•

Att skapa ett arbetssätt som leder till kontinuerlig utveckling av
arbetet.
En lärande organisation där helheten är större än summan av
delarna.
Ett lärande som bygger på samarbete och interaktion människor
emellan.
Att både ledning och medarbetare kontinuerligt söker uppnå bättre
effektivitet – god intern samordning, investering i medarbetares
kompetens och investering i lokaler, teknik och material.
Att lyssna till och ta in omvärlden. Vara öppen för förändring,
utveckling och nya strömningar i samhället.

3.5.1 Kompetensutveckling
Kompetensutvecklingen syftar till att höja den allmänna
kulturkompetensen hos all personal som jobbar med barn och unga
genom:
•

•
•

Att få en ökad förståelse för vilken roll kulturella uttryck och eget
skapande har för att ge barn och unga utveckling, mening och
gemenskap.
Att få ta del av professionella kulturuttryck och delta i ett fördjupat
samtal kring dessa.
Att personalen får använda kreativa uttrycksmedel och reflektera
över dem.
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4

Mål

Vid utgången av år 2025 ska nedanstående mål vara uppfyllda.

4.1

Mål för barn och ungas tillgång till kultur och
skapande

4.1.1 I förskolan
•
•

•

Alla barn 4–5 år har haft möjlighet att delta i minst en
scenkonstupplevelse per läsår.
Alla barn 1–5 år har haft möjlighet att utvecklas och erövra kunskap
genom att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksmedel
såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, litteratur, dans och
rörelse.
Alla barn, 5 år, har haft möjlighet att få fördjupad kunskap inom
minst ett konstområde.

4.1.2 I fritidshem
•
•

Alla barn i fritidshem har haft möjlighet att under läsåret få minst en
kulturaktivitet genom kulturpedagogpoolen.
Alla barn i fritidshem har haft möjlighet att under läsåret få minst en
kulturaktivitet genom skolbibliotekspersonal.

4.1.3 I förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan
•

•
•

•

Alla elever har haft möjlighet att möta minst fyra konstarter under
sin skolgång med omfattningen minst två professionella möten per
läsår.
Alla elever har haft möjlighet att få fördjupad kunskap inom två
konstområden under sin skolgång.
Alla elever har haft möjlighet att genom konst och kultur inhämta
kunskap i andra ämnesområden än de obligatoriska estetiska (bild,
musik och slöjd).
Alla elever har fått möjlighet till och stöd i att redovisa,
kommunicera, och reflektera sina tankar och kunskaper genom
estetiska uttryckssätt.

4.1.4 På fritiden
•
•

Barn och unga har haft möjlighet att möta och prova på olika
konstformer och olika genrer/tekniker inom dessa.
Barn och unga har haft möjlighet att utöva och fördjupa sig i minst
fyra konstformer.
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•

•

•
•
•

Barn och unga har haft möjlighet att få handledning och chans till
reflektion samt tillfälle att möta andra med samma intressen och
bakgrund såväl som att möta personer med andra erfarenheter.
Finns väl fungerande former för ungas möjlighet till dialog,
inflytande och påverkan av beslutsprocesser. Det finns också
ungdomskonsulent med ansvar för delaktighet och inflytande.
Finns varje år någon kostnadsfri aktivitet inom konst och kultur för
barn och unga i ekonomisk utsatthet.
Finns tillgång till relevanta lokaler, teknik och material för utövande
av befintliga konstformer.
Finns möjlighet att visa fram och presentera sitt arbete i
ändamålsenliga lokaler. Detta innebär minst en lokal i kommunen
med ytor och teknik lämplig för scenkonst såsom dans, musik och
drama. Lokalen är lämplig för publik med alla
tillgänglighetsaspekter tillgodosedda och kan även ta emot
professionella scenkonstföreställningar.

4.2

Mål för utvecklingen av verksamhetsformer
inom och mellan organisationer inom området

4.2.1 I kulturskolan
•
•
•

Finns pedagoger inom minst fyra olika konstformer.
Finns personal som kan undervisa och handleda barn och unga i
deras konstskapande både på fritiden och i skolan.
Finns personal med lämplig kompetens som kan stödja skolans
personal i estetiska lärprocesser för att uppnå läroplanens mål.

4.2.2 I kulturpedagogpoolen
•
•

•
•
•

Finns pedagoger inom musik, bild, dans, drama, litteratur, film,
media, cirkus och inriktningar inom dessa.
Finns pedagoger vars uppdrag är att i kommunen arbeta
förvaltningsövergripande gentemot målgruppen utifrån behov och
efterfrågan.
Finns pedagoger med flexibel arbetstid och som därför kan bedriva
verksamhet under lov, helger samt sommartid
Finns pedagoger som är en resurs före, under och efter
föreställningar som bokats av kultursamordnaren.
Finns pedagoger som är en resurs i skolan i estetiska lärprocesser
inom andra ämnesområden än de givet estetiska, (bild, musik och
slöjd).
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4.2.3 På biblioteket
•
•

•
•

Folkbibliotekets verksamhet är en resurs för allt konstskapande
kopplat till ett litterärt vidgat språkbegrepp på fritiden.
Folkbiblioteket är en arena där barn och unga får möjlighet att
presentera, debattera och reflektera kring skapande med, av och för
barn och unga.
Skolbibliotekets verksamhet är en resurs för allt konstskapande
kopplat till ett litterärt vidgat språkbegrepp under skoltid
Skolbibliotekariers och litteraturpedagogers uppdrag präglas av ett
vidgat språkbegrepp.

4.2.4 Nordiska Akvarellmuseet
•
•
•
•

Utgör en naturlig resurs för kommunens olika verksamheter och för
barn och unga i samtal, reflektion, konstskapande och kunskapande.
Är en bas för aktuell forskning och metodutveckling inom konst- och
museipedagogik på ett internationellt plan.
Är en naturlig part i arbetet med kompetensutvecklingsplaner för
kommunens personal.
Är en samverkanspart i arbetet med en konst- och kulturgaranti för
barn och unga på Tjörn.

4.2.5 Socialförvaltningen
•

•

•

•

Socialförvaltningen ansvarar tillsammans med kultur- och
fritidsförvaltningen för att se till så att barn och ungdomar som finns
i förvaltningens olika verksamheter ges möjligheter att skapa, utöva
och möta konst och kultur.
Triogruppen inom socialförvaltningen ska ha en bred
sammansättning så att organisationens alla delar representeras.
Syftet är att bevaka att barn och ungas behov och intressen
tillgodoses.
Utgår från behov och intresse av en aktiv fritid hos barn och
ungdomar med olika funktionsförmågor och behov. Möter på
individnivå och söker lösningar tillsammans med personal inom
kultur-och fritidsförvaltningen.
Socialförvaltningen och kultur-och fritidsförvaltningen har ett
gemensamt ansvar att erbjuda minst en tillgänglig aktivitet per år för
barn och unga med särskilt fokus på utsatta barn. Med tillgänglig
menas helt kostnadsfri, utan dolda avgifter i form av resor, medhavd
matsäck eller särskild utrustning.
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4.2.6 Integrationsenheten
•

Integrationsenheten ansvarar för att bevaka målgruppen nyanlända
barn och ungas rätt till kultur genom aktiv samverkan med kulturoch fritidsförvaltningen.

4.2.7 Kommunal samverkan
•

•
•
•
•

Finns en stark samsyn kring barn och ungas växande,
identitetsskapande och meningsskapande i Tjörns kommun, genom
en väl utbyggd samverkan mellan barn- och
utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och
socialförvaltningen. Denna samverkan finns både på
verksamhetsnivå såväl som på styrande nivå.
Finns en teknikpool med anställd personal, tillgänglig för alla
verksamheter inom kommunen.
Finns kulturpedagoger tillgängliga för alla verksamheter inom
kommunen.
Finns etablerade mötesplatser och kulturella arenor för såväl
personal som barn och unga.
All kommunanställd personal som arbetar med barn och unga har
kännedom om handlingsplanen och dess innebörd.

4.2.8 Barnkonventionen
Barnkonventionen ligger till grund för denna handlingsplan. BISgruppen ansvarar för att:
•

Särskilt artiklarna 2,3,6,12,23 och 31 genomsyrar arbetet i denna
samverkan.

4.2.9 Agenda 2030
BIS-gruppen ansvarar för att:
•
•

Handlingsplanens mål, metoder och material stämmer överens med
målen i Agenda 2030.
Utvärdering och uppföljning av detta mål sker.

4.2.10 Måluppföljning
Varje förvaltning följer i sitt budgetarbete upp målen man formulerat
som är kopplade till denna handlingsplan. Där finns aktuella mål-och
styrtal.
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5

Bilagor

5.1

Bilaga 1: Förklaringar

5.1.1 Ung medborgardialog
Forum där unga och politiker möts för att diskutera olika intressefrågor.
5.1.2 Fokusgrupper
Fokusgruppsmetoden är en undersökningsmetod där en grupp personer
i diskussionsform tillfrågas samtidigt om en viss fråga eller tema.
Bryman (2007)
5.1.3 Kulturråd på skolan
En grupp elever som röstats fram demokratiskt för att ingå i en grupp
som diskuterar kultur och representerar eleverna i frågor som rör
kulturutbud och deltagande.
5.1.4 Elevråd
Elevråd är en obligatorisk delaktighetsmodell. Elevråd finns på varje
skolenhet och kan lyfta frågor som rör konst, kultur och inflytande.
5.1.5 Cultural Planning
Cultural planning är en metod för samhällsutveckling med kulturella
förtecken. Metoden är ett led i införandet av en demokratisk, lyssnande
metod som inkluderar medborgarna i planeringen. Cultural planning
ger också en helhetsbild av samhället med livskvalitet och kulturella
resurser som betydelsefulla värden att behålla och utveckla.
5.1.6 Kulturkompetens
Med kulturkompetens menas en förståelse för vilken roll kulturella
uttryck och eget skapande har för att ge barn och unga utveckling,
mening och gemenskap.
5.1.7 Vidgat språkbegrepp
Ett vidgat språkbegrepp innefattar förutom det skrivna och talade ordet
att röra sig inom andra uttryck såsom bild, film och ljud för att kunna
tillgodogöra sig kunskap i det omgivande och föränderliga samhället.
5.1.8 Professionell
Begreppet professionell används här som ett situationsbundet begrepp
där bitarna fack- eller yrkeskompetens, yrkesverksam, högre utbildning,
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erfarenhet, social/pedagogisk kompetens samt passion/vilja måste vägas
samman.
5.1.9 Estetisk lärprocess
Ordet estetik kommer ursprungligen från grekiskan och skulle grovt
kunna översättas till det sinnliga eller det vi kan uppfatta med våra
sinnen.
När vi idag talar om estetisk lärprocess syftar det på tankar om lärande
och pedagogik som betonar ett helhetsperspektiv på människan där
tänkande, kännande, görande och reflekterande ses som lika viktiga
delar i inhämtandet av kunskap för individen och gruppens mognad
och utveckling.
I handlingsplanen för barn och ungdomskultur på Tjörn står estetisk
lärprocess för barn och ungas rätt att själva bearbeta intryck genom
estetiska och symboliska uttrycksformer, både för att kunna
kommunicera med andra och nå kunskap om sig själv och sina
förmågor. De estetiska lärprocesser som barn och unga erbjuds ska
rymma både lärande om estetiska språk som dans, bild, musik med flera
och ett tillvaratagande av den sinnliga och reflekterande potentialen
inom det estetiska fältet för att skapa möjligheter till lärande genom
estetiskt arbete.
5.1.10 Litteratur i urval
Det finns ingen exakt fastslagen definition av estetisk lärprocess. Olika
forskare och debattörer använder begreppet på lite olika sätt. Här är ett
urval av böcker för den som vill läsa mer:
•
•

•
•

Estetiska lärprocesser – upplevelser, praktiker och kunskapsformer,
F Lindstrand och S Selander (red.), Studentlitteratur AB, 2009
Konst och lärande – Essäer om estetiska lärprocesser, Burman,
Anders (red.) (2014). Södertörn studies in higher education.
http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:718031/FULLTEXT01.pdf
Barns estetiska lärprocess: atelierista i förskola och skola, Tarja
Häikiö, Göteborg Acta Universitatis Gothoburgensis, 2007
Kultur, estetik och barns rätt i pedagogiken. Klerfelt, Anna (red.) &
Qvarsell, Birgitta red., (2012), Malmö: Gleerups. (Kap.2).
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5.2

Bilaga 2: Kulturträdet

Kulturträdet är en långsiktig plan för att garantera att alla barn och unga
i kommunal skola och förskola i Tjörns kommun, aktivt får uppleva,
delta i och själva skapa konst och kultur.
Till varje del i Kulturträdet finns redovisat hur aktiviteten knyter an till
läroplanens mål i de olika ämnena såväl som till övergripande mål och
riktlinjer.
Sammanställningen finns som en PDF på www.tjorn.se om du söker på
Kulturträdet.
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5.3

Bilaga 3: Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2006 att tillsätta en
arbetsgrupp med representanter från Kulturskolan, grundskolan,
kultur- och fritidsförvaltningen samt Nordiska Akvarellmuseet. Syftet
var att verka för ”en samordnad och stärkt barn- och ungdomskultur på
Tjörn” (KF § 136) och var ett svar på en motion från folkpartiet.
Ett ”Kulturpolitiskt program för barn och unga i Tjörns kommun”
antogs senare av barn- och utbildningsnämnden (BoU) 080515 § 23 och
Kultur- och fritidsnämnden (KoF) 080428 § 29.
Under 2007 påbörjades arbetet med en kunskapsinventering. Denna
följdes av seminarier, studieresa och fortsatta diskussioner. Under
hösten 2008 togs dokumentet ”Underlag för arbetsmodell för
framtagande av Handlingsplan för barn- och ungdomskultur i Tjörns
kommun” fram.
Dessa dokument och erfarenheter har utgjort en grund och ett underlag
för den samverkansgrupp för barn och ungdomskultur som bildades i
april 2009 och som senare arbetade fram ”Handlingsplan för samordnad
och stärkt barn- och ungdomskultur”. Planen antogs av
kommunfullmäktige 2010. Handlingsplanen reviderades 2015 och 2021.
Metoden för att ta fram handlingsplanen har byggt på ledorden
Förankring – Inventering – Idégenerering. Arbetet har bedrivits på ett
verksamhetsnära sätt, det vill säga processen har haft ambitionen att
vara så öppen och inbjudande som möjligt samt ske i dialog med alla
berörda verksamheter och barn och unga.
Handlingsplanen har tagits fram utifrån tidigare politiska direktiv och
beslut och ska ses som ett levande dokument som regelbundet ska
utvärderas och vid behov uppdateras och förnyas.
Handlingsplanen finns att ladda ned på www.tjorn.se
Länkar där du kan läsa mer
www.tjorn.se
www.akvarellmuseet.org
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2021-04-28
§93

Remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott: Reviderad
handlingsplan för samordnad och stärkt barn- och ungdomskultur
2020/156
Beslut
Socialnämnden har inget att erinra mot den föreslagna handlingsplanen.
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn på ett positivt
sätt. Genom handlingsplanens samverkansform, mål och metoder får ärendet
påverkan och konsekvenser för barn och unga i såväl skola som under fritid. Barn
och unga har fått möjlighet att uttrycka sin mening i tillkomsten av handlingsplanen.
Kulturgarantin omfattar även särskolan.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera reviderad handlingsplan
för samordnad och stärkt barn- och ungdomskultur till barn- och
utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Svaren ska ha
inkommit till kommunkansliet senast 2021-05-07.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-09-17, § 190
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-25, § 80

Beslutsunderlag
Kommentar till revidering av barn- och ungdomskulturplan
Tjänsteutlåtande KSAU ang remiss reviderad handlingsplan för samordnad och
stärkt barn- och ungdomskultur
Förslag till reviderad handlingsplan för samordnad och stärkt barn- och
ungdomskultur 2020-03-01
Beslut KSAU 2021-03-25 § 80 Beslut om förnyad remiss Handlingsplan för
samordnad och stärkt barn- och ungdomskultur
Tjänsteutlåtande 2021-04-07
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-04-07

Dnr 2020/156-700

Socialnämnden

Per Åkerman
Verksamhetskoordinator
Telefon
per.akerman@tjorn.se

Skriv beslutsinstans

Remiss Reviderad handlingsplan för samordnad
och stärkt barn- och ungdomskultur
Förslag till beslut
Socialnämnden har inget att erinra mot den föreslagna handlingsplanen.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera reviderad
handlingsplan för samordnad och stärkt barn- och ungdomskultur till
barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och
fritidsnämnden. Svaren ska ha inkommit till kommunkansliet senast
2021-05-07.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-09-17, § 190
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-25, § 80

Bilagor
Kommentar till revidering av barn- och ungdomskulturplan
Tjänsteutlåtande KSAU ang remiss reviderad handlingsplan för
samordnad och stärkt barn- och ungdomskultur
Förslag till reviderad handlingsplan för samordnad och stärkt barn- och
ungdomskultur 2020-03-01
Beslut KSAU 2021-03-25 § 80 Beslut om förnyad remiss Handlingsplan
för samordnad och stärkt barn- och ungdomskultur
TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Besöksadress
Kroksdalsvägen 1

Telefon
Fax
E-post

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

212000-1306
641-9741
www.tjorn.se

2 (2)
2021-04-07

Dnr 2020/156-700

Ärendet
Handlingsplanen för samordnad och stärkt barn- och ungdomskultur har
reviderats och behöver antas politiskt.
Den första handlingsplanen antogs i kommunfullmäktige 2010 och
reviderades första gången 2016-05-04, KS § 125. Detta är den andra
revideringen. Likt de äldre handlingsplanerna är denna tänkt att sträcka
sig över fem år.
För handlingsplanens verkställande finns en samverkansgrupp bestående
av chefer och ledare från barn- och utbildningsförvaltningen (skolans alla
stadier inklusive förskola), socialförvaltningen, kultur- och
fritidsförvaltningen och integrationsenheten. Extern representant är
Nordiska Akvarellmuseet.
Gruppens arbete leds av en processledare. Redovisning och uppföljning
sker i kommunledningsgruppen.
De förändringar som gjorts i den reviderade handlingsplanen är att


Kulturträdet har reviderats; bland ändringarna kan nämnas att
kulturarvsperspektivet stärkts genom aktiviteten Kulturarv på
Sundsby Säteri för årskurs 4



Integrationsenheten tillkommit i samverkansgruppen.



barnkonventionen och Agenda 2030 lyfts och getts egna rubriker



språk och disposition har setts över för större tydlighet.

Barnperspektivet
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram
till att beslutet påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör
barn på ett positivt sätt. Genom handlingsplanens samverkansform, mål
och metoder får ärendet påverkan och konsekvenser för barn och unga i
såväl skola som under fritid. Barn och unga har fått möjlighet att uttrycka
sin mening i tillkomsten av handlingsplanen. Kulturgarantin omfattar
även särskolan.

Shuja-At Normohammed
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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Org.nr
BG
Internet

212000-1306
641-9741
www.tjorn.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-05-03
Kultur- och fritidsnämnden

§54

Förnyad remiss: Handlingsplan för samordnad och stärkt
barn- och ungdomskultur
2021/43
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom den reviderade
handlingsplanen och betonar att det ursprungliga förslaget att låta
handlingsplanen löpa 2021–2025 ska ligga kvar.
Barnkonventionen
Samverkansgruppens arbete med reviderad handlingsplan tar
avstamp i Barnkonventionen, särskilt artiklar 2, 3, 6, 12, 23 och 31.
Genom handlingsplanens samverkansform, mål och metoder får
ärendet påverkan och konsekvenser för barn och unga i såväl
skola som under fritid.
Barn och unga har fått möjlighet att uttrycka sin mening i
tillkomsten av handlingsplanen. Kulturgarantin omfattar även
särskolan.
Sammanfattning
Handlingsplanen för samordnad och stärkt barn- och
ungdomskultur löpte ut 2020 och har reviderats av
samverkansgruppen för barn- och ungdomskultur.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i mars 2021 att skicka
den reviderade handlingsplanen på remiss till barn- och
utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt
socialnämnden.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-25, § 80: Beslut
om förnyad remiss – Handlingsplan för samordnad och stärkt
barn- och ungdomskultur
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-04-14
Förslag till reviderad handlingsplan för samordnad och stärkt barn- och
ungdomskultur 2020-03-01
Kommentar till revidering av barn- och ungdomskulturplan
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-05-03
Kultur- och fritidsnämnden

Tjänsteutlåtande ang remiss reviderad handlingsplan för samordnad
och stärkt barn- och ungdomskultur (KS)
Förslag till beslut på sammanträdet
Frank Holvik (C) föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Frank Holviks
förslag.
Nämnden svarar ja.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2021/43-862

Kultur- och fritidsnämnden

Martin Wallin
Processledare
0732304656
martin.wallin@tjorn.se

Kultur- och fritidsnämnden

Remissvar: Reviderad handlingsplan för samordnad
och stärkt barn- och ungdomskultur
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom den reviderade
handlingsplanen och betonar att det ursprungliga förslaget att låta
handlingsplanen löpa 2021–2025 ska ligga kvar.
Sammanfattning
Handlingsplanen för samordnad och stärkt barn- och ungdomskultur
löpte ut 2020 och har reviderats av samverkansgruppen för barn- och
ungdomskultur.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i mars 2021 att skicka den
reviderade handlingsplanen på remiss till barn- och
utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-25, § 80: Beslut om
förnyad remiss – Handlingsplan för samordnad och stärkt barn- och
ungdomskultur
Bilagor
•
•
•

Reviderad handlingsplan för samordnad och stärkt barn- och
ungdomskultur 2021–2025.
Kommentarer till den reviderade handlingsplanen
Handlingsplan för samordnad och stärkt barn- och ungdomskultur
2016–2020

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

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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Ärendet
Handlingsplanen för samordnad och stärkt barn- och ungdomskultur
har reviderats och behöver antas politiskt.
Beslut om remiss av planen togs av kommunstyrelsens arbetsutskott i
september 2020. Efter att handlingsplanen skickats på remiss fördes det
fram behov av att ytterligare processa och justera förslaget. Samtal och
diskussioner fördes i verksamheterna och ett ytterligare reviderat
förslag togs fram. Det nya förslaget skiljer sig så pass mycket från det
som skickades ut på remiss i september 2020 så att en omstart av
remissförfarandet behövde göras.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i mars 2021 att skicka den
reviderade handlingsplanen på remiss till barn- och
utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden.
Tidigare handlingsplaner och verkställande av dessa
Den första handlingsplanen för samordnad och stärkt barn- och
ungdomskultur antogs i kommunfullmäktige 2010 och reviderades
första gången 2016-05-04, KS § 125. Detta är den andra revideringen.
Likt de äldre handlingsplanerna är denna tänkt att sträcka sig över fem
år.
För handlingsplanens verkställande finns en samverkansgrupp
bestående av representanter från barn- och utbildningsförvaltningen
(skolans alla stadier inklusive förskola), socialförvaltningen, kultur- och
fritidsförvaltningen och integrationsenheten. Extern representant är
Nordiska Akvarellmuseet.
Gruppens arbete leds av en processledare. Redovisning och uppföljning
sker i kommunledningsgruppen.
De förändringar som gjorts i den reviderade handlingsplanen är att
•

•
•
•

Kulturträdet har reviderats; bland ändringarna kan nämnas att
kulturarvsperspektivet stärkts genom aktiviteten ”Kulturarv på
Sundsby säteri” för årskurs 4
integrationsenheten har tillkommit i samverkansgruppen
Barnkonventionen och Agenda 2030 har lyfts in och getts egna
rubriker
språk och disposition har sett över för större tydlighet.
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Synpunkter
Kultur- och fritidsförvaltningen betonar vikten av att handlingsplanen
sträcker sig över fem år i taget. Detta för att revideringen av en så
omfattande handlingsplan är allt för tids- och resurskrävande.
Barnperspektivet
Samverkansgruppens arbete med reviderad handlingsplan tar avstamp
i Barnkonventionen, särskilt artiklar 2, 3, 6, 12, 23 och 31. Genom
handlingsplanens samverkansform, mål och metoder får ärendet
påverkan och konsekvenser för barn och unga i såväl skola som under
fritid.
Barn och unga har fått möjlighet att uttrycka sin mening i tillkomsten
av handlingsplanen. Kulturgarantin omfattar även särskolan.
Konsekvens
Den övergripande målbilden för samordnad och stärkt barn- och
ungdomskultur är desamma i de äldre och denna reviderade version.
Verksamheterna fortsätter löpande att förverkliga dessa övergripande
mål.
Cathrine Berntsson
Tf. förvaltningschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2021-04-29

§55

Beslut om förnyad remiss: Handlingsplan för samordnad och stärkt
barn- och ungdomskultur
2021/82
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till samverkan för att främja barnoch ungdomskultur utifrån handlingsplanen för samordnad barn- och
ungdomskultur.

Barnkonventionen
Barnkonventionen ligger till grund för denna handlingsplan, särskilt artiklar 2, 3, 6,
12, 23 och 31.
Genom handlingsplanens samverkansform, mål och metoder får ärendet påverkan
och konsekvenser för barn och unga i såväl skola som under fritid.
Barn och ungas växande, identitetsskapande och meningsskapande i Tjörns
kommun tas tillvara genom en utbyggd samverkan mellan barn- och
utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen.
Sammanfattning
Handlingsplanen för samordnad och stärkt barn- och ungdomskultur löpte ut 2020.
Handlingsplanen har därför reviderats av samverkansgruppen för barn- och
ungdomskultur och beslut om remiss av planen togs av kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Handlingsplanens målbild grundar sig i erbjudandet av ett rikt utbud av kulturella
möjligheter för barn och unga vilket förverkligas genom en organisation med
delmål för barn och ungas tillgång till kultur och skapande inom olika delar av
vardagen. Att ha en hög ambitionsnivå för att erbjuda och utveckla barn- och
ungdomskulturen i Tjörns kommun ställer sig barn- och utbildningsnämnden
positiva till.
Under de senaste åren har nationella styrdokument inom barn- och
utbildningssektorns område förändrats vilket medfört ett minskat handlingsutrymme
för lokal styrning av delar av skolans utformning. Inom gällande regelverk för
läroplan och kursplan besitter inte barn- och utbildningsnämnden, eller annan
kommunal aktör, möjlighet att lämna ifrån sig beslutanderätt för enskild lärare och
rektor att utforma undervisningen utifrån egen bedömning av hur kursplanens mål
ska uppnås. Det försvårar möjligheten för barn- och utbildningsnämndens åtagande
av vissa av punkterna i handlingsplanen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

80

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2021-04-29

Barn- och utbildningsnämnden bedömer att handlingsplanen är ett viktigt dokument
för att garantera tillvaratagande av kulturutbud för barn och unga i Tjörns kommun.

Samverkan
FSG 2021-04-21
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-04-21
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25 - Beslut om förnyad remiss:
Handlingsplan för samordnad och stärkt barn- och ungdomskultur §80 2020/225
Förslag reviderad handlingsplan för samordnad och stärkt barn- och ungdomskultur
2021–2025
Kommentarer till den reviderade handlingsplanen
Beslutet skickas till
Kommunkansliet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2021/82-132

Barn- och utbildningsnämnden

Matilda Nordh
Nämndsekreterare
0304-60 11 00
matilda.nordh@tjorn.se

Barn- och utbildningsnämnden

Remissvar – Handlingsplan för samordnad och
stärkt barn- och ungdomskultur
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till samverkan för att
främja barn- och ungdomskultur utifrån handlingsplanen för samordnad
barn- och ungdomskultur.

Sammanfattning
Handlingsplanen för samordnad och stärkt barn- och ungdomskultur
löpte ut 2020. Handlingsplanen har därför reviderats av
samverkansgruppen för barn- och ungdomskultur och beslut om remiss
av planen togs av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Handlingsplanens målbild grundar sig i erbjudandet av ett rikt utbud av
kulturella möjligheter för barn och unga vilket förverkligas genom en
organisation med delmål för barn och ungas tillgång till kultur och
skapande inom olika delar av vardagen. Att ha en hög ambitionsnivå för
att erbjuda och utveckla barn- och ungdomskulturen i Tjörns kommun
ställer sig barn- och utbildningsnämnden positiva till.
Under de senaste åren har nationella styrdokument inom barn- och
utbildningssektorns område förändrats vilket medfört ett minskat
handlingsutrymme för lokal styrning av delar av skolans utformning.
Inom gällande regelverk för läroplan och kursplan besitter inte barn- och
utbildningsnämnden, eller annan kommunal aktör, möjlighet att lämna
ifrån sig beslutanderätt för enskild lärare och rektor att utforma
undervisningen utifrån egen bedömning av hur kursplanens mål ska
uppnås. Det försvårar möjligheten för barn- och utbildningsnämndens
åtagande av vissa av punkterna i handlingsplanen.

TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

Barn- och utbildningsnämnden bedömer att handlingsplanen är ett viktigt
dokument för att garantera tillvaratagande av kulturutbud för barn och
unga i Tjörns kommun.

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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Samverkan
FSG 2021-04-21
Bilagor
Tjänsteutlåtande 2021-04-21
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25 - Beslut om förnyad remiss:
Handlingsplan för samordnad och stärkt barn- och ungdomskultur §80
2020/225
Förslag reviderad handlingsplan för samordnad och stärkt barn- och
ungdomskultur 2021–2025
Kommentarer till den reviderade handlingsplanen
Beslutet skickas till
Kommunkansliet
Ärendet
Handlingsplanen för samordnad och stärkt barn- och ungdomskultur
löpte ut 2020. Handlingsplanen har därför reviderats av
samverkansgruppen för barn- och ungdomskultur och beslut om remiss
av planen togs av kommunstyrelsens arbetsutskott i september 2020.
Efter att handlingsplanen skickats på remiss fördes det fram behov av att
ytterligare processa och justera det förslag som skickats på remiss.
Samtal och diskussioner fördes i verksamheterna och ett ytterligare
reviderat förslag togs fram. Det nya förslaget skiljer sig så pass mycket
från det förslag som skickades ut på remiss i september 2020 att en
omstart av remissförfarandet gjorts.
Genom handlingsplanens samverkansform, mål och metoder får ärendet
påverkan och konsekvenser för barn och unga i såväl skola som under
fritid. Barn- och utbildningsförvaltningen upplever en bra dialog under
året som gått med hänsyn tagen till barn- och utbildningsförvaltningens
ändrade förutsättningar.
Handlingsplanens målbild grundar sig i erbjudandet av ett rikt utbud av
kulturella möjligheter för barn och unga vilket förverkligas genom en
organisation med delmål för barn och ungas tillgång till kultur och
skapande inom olika delar av vardagen. Att ha en hög ambitionsnivå för
att erbjuda och utveckla barn- och ungdomskulturen i Tjörns kommun
ställer sig barn- och utbildningsnämnden positiva till.
Under de senaste åren har nationella styrdokument inom barn- och
utbildningssektorns område förändrats vilket medfört ett minskat
handlingsutrymme för lokal styrning av delar av skolans utformning.

Postadress
Tjörns kommun
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Med anledning av det vill barn- och utbildningsnämnden lämna följande
kommentarer avseende följande punkter:
I handlingsplanens första kapitel nämns att barn och unga på Tjörn, från
förskolan till årskurs 9 ska ha tillgång till ändamålsenliga lokaler för
estetisk verksamhet och uppvisande inom olika genrer, på varje
skolenhet. Barn- och utbildningsnämnden delar bilden av att
ändamålsenliga lokaler för avsedd verksamhet underlättar verksamhetens
syfte. Möjligheten att erbjuda ändamålsenliga lokaler för olika genrer av
estetisk verksamhet på varje skolenhet är dock begränsad av
organisatoriska och ekonomiska faktorer som gör att barn- och
utbildningsnämnden inte kan garantera utsträckning av denna del av
åtagandet.
I kapitel 4, 4.1.3 i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan,
beskrivs målet att Alla elever har haft möjlighet att genom konst och
kultur inhämta kunskap i andra ämnesområden än de obligatoriska (bild,
musik och slöjd) samt att Alla elever har fått möjlighet till och stöd i att
redovisa, kommunicera, och reflektera sina tankar och kunskaper genom
estetiska uttryckssätt. Inom gällande regelverk för läroplan och kursplan
besitter inte barn- och utbildningsnämnden, eller annan kommunal aktör,
möjlighet att lämna ifrån sig beslutanderätt för enskild lärare och rektor
att utforma undervisningen utifrån egen bedömning av hur kursplanens
mål ska uppnås. Barn- och utbildningsnämnden ser att elever kan
erbjudas möjlighet till tidigare nämnda punkter med positiv inverkan på
tillgången till kultur och skapande, men kan inte styra hur man som lärare
bedömer att kursplanens mål bäst uppnås.
Det samma gäller för 4.2.3 biblioteket, där bibliotekets verksamhet avser
del av kursplanen och nationella styrdokument påverkar möjligheten för
lokala handlingsplaner att anpassa verksamheten.
Handlingsplanen är ett viktigt dokument för att garantera tillvaratagande
av kulturutbud för barn och unga i Tjörns kommun.
Barnperspektivet
Barnkonventionen ligger till grund för denna handlingsplan, särskilt
artiklar 2, 3, 6, 12, 23 och 31.
Genom handlingsplanens samverkansform, mål och metoder får ärendet
påverkan och konsekvenser för barn och unga i såväl skola som under
fritid.
Barn och ungas växande, identitetsskapande och meningsskapande i
Tjörns kommun tas tillvara genom en utbyggd samverkan mellan barnoch utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och
socialförvaltningen.

Postadress
Tjörns kommun
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Lena Ericsson
Förvaltningschef

Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Besöksadress
Kroksdalsvägen 1

Telefon
Fax
E-post

0304-60 10 00
0304-60 10 19
kommun@tjorn.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-03-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§80

Beslut om förnyad remiss: Handlingsplan för samordnad
och stärkt barn- och ungdomskultur
2020/225
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
1. Skicka reviderad Handlingsplan för samordnad och stärkt
barn- och ungdomskultur 2021-2023 på remiss till barn- och
utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och
fritidsnämnden.
2. Svaren ska ha inkommit till kommunkansliet senast 2021-0507.
3. Agenda 2030 ska inkluderas i handlingsplanen.
Barnkonventionen
Samverkansgruppens arbete med reviderad handlingsplan tar
avstamp i Barnkonventionen, särskilt artiklar 2, 3, 6, 12, 23 och 31.
Genom handlingsplanens samverkansform, mål och metoder får
ärendet påverkan och konsekvenser för barn och unga i såväl
skola som under fritid. Barn och unga har fått möjlighet att
uttrycka sin mening i tillkomsten av handlingsplanen.
Kulturgarantin omfattar även särskolan.
Sammanfattning
Handlingsplanen för samordnad och stärkt barn- och
ungdomskultur löpte ut 2020. Handlingsplanen har därför
reviderats av samverkansgruppen för barn- och ungdomskultur
och beslut om remiss av planen togs av kommunstyrelsens
arbetsutskott i september 2020. Eter att handlingsplanen skickats
på remiss fördes det fram behov av att ytterligare processa och
justera det förslag som skickats på remiss. Samtal och diskussioner
fördes i verksamheterna och ett ytterligare reviderat förslag togs
fram. Det nya förslaget skiljer sig så pass mycket från det förslag
som skickades ut på remiss i september 2020 så att en omstart av
remissförfarandet behöver göras.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-03-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Förvaltningen föreslår därför att en ny remissomgång av
handlingsplanen genomförs. Handlingsplanen föreslås skickas på
remiss till barn- och utbildningsnämnden, kultur- och
fritidsnämnden samt socialnämnden och att svar ska inkomma
senast 2021-05-07 till kommunkansliet.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-17
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-03-11
Förslag reviderad handlingsplan för samordnad och stärkt barnoch ungdomskultur 2021-2025
Kommentarer till den reviderade handlingsplanen
Handlingsplan för samordnad och stärkt barn- och
ungdomskultur 2016-2020 (för jämförelse)
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens
förslag till beslut med tillägg att Agenda 2030 ska inkluderas i
handlingsplanen, samt att den ska sträcka sig från 2021-2023.
Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-09-09
Kommunstyrelsen

§ 159

Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för
vård och omsorg, kvartal 1 2021
2021/146
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anteckna till
protokollet att information om rapporten lämnats.
Sammanfattning
Kommunens socialnämnd är skyldig att varje kvartal anmäla till
Inspektionen för vård och omsorg om en beviljad insats inte
verkställts inom tre månader. Nämnden ska på motsvarande sätt
också rapportera om en insats avbrutits och inte verkställts på nytt
inom tre månader. När ett gynnande beslut, som tidigare
rapporterats som ej verkställt, senare verkställs ska detta
rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg. En kommun
som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap 1 §
SoL eller 9 § LSS som någon är berättigad till enligt beslut från
kommunen, åläggs att betala en särskild avgift. Detsamma gäller
om kommunen inte inom skälig tid på nytt tillhandahåller
biståndet efter det att verkställigheten avbrutits. Sanktionsavgiften
tillfaller staten.
Orsaker till att dessa beslut ej kunnat verkställas är

Justerandes sign

-

Gällande kontaktperson enligt LSS: Erbjudande om
kontaktperson har lämnats 2020-12-07, den enskilde tackade
dock nej. Rekrytering pågår och i dagsläget inväntas
registerutdrag på en person som kan vara lämplig för
uppdraget. Bedöms kontaktpersonen lämplig kommer denne
att erbjudas den enskilde.

-

Gällande särskilt boende för äldre enligt SoL beslutsdatum
2020-07-08: Den enskilde önskar flytta till annan kommun och
är i annan kommun beviljad samma insats där. Den enskilde
samt anhörig har önskat att ej behöva göra flytt vid flera
tillfällen och har därför tackat nej till att bli erbjuden

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 2021-09-09
Kommunstyrelsen

boendeplats inom Tjörns kommun. Får idag sina behov
tillgodosedda inom kommunens Resursenhet (korttids).
Gällande särskilt boende för äldre enligt SoL beslutsdatum 202012-04: Det har ej funnits ledig bostad att erbjuda utifrån
stödbehovet i och med beslut om demensboende.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-26, § 150
Socialnämnden 2021-04-28, § 106
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-08-16
Tjänsteutlåtande 2021-04-19
Förslag till beslut på sammanträdet
Magne Hallberg (KD) och Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-08-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 150

Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för
vård och omsorg, kvartal 1 2021
2021/146
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige anteckna till protokollet att
information om rapporten lämnats.
Sammanfattning
Kommunens socialnämnd är skyldig att varje kvartal anmäla till
Inspektionen för vård och omsorg om en beviljad insats inte
verkställts inom tre månader. Nämnden ska på motsvarande sätt
också rapportera om en insats avbrutits och inte verkställts på nytt
inom tre månader. När ett gynnande beslut, som tidigare
rapporterats som ej verkställt, senare verkställs ska detta
rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg. En kommun
som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap 1 §
SoL eller 9 § LSS som någon är berättigad till enligt beslut från
kommunen, åläggs att betala en särskild avgift. Detsamma gäller
om kommunen inte inom skälig tid på nytt tillhandahåller
biståndet efter det att verkställigheten avbrutits. Sanktionsavgiften
tillfaller staten.
Orsaker till att dessa beslut ej kunnat verkställas är

Justerandes sign

-

Gällande kontaktperson enligt LSS: Erbjudande om
kontaktperson har lämnats 2020-12-07, den enskilde tackade
dock nej. Rekrytering pågår och i dagsläget inväntas
registerutdrag på en person som kan vara lämplig för
uppdraget. Bedöms kontaktpersonen lämplig kommer denne
att erbjudas den enskilde.

-

Gällande särskilt boende för äldre enligt SoL beslutsdatum
2020-07-08: Den enskilde önskar flytta till annan kommun och
är i annan kommun beviljad samma insats där. Den enskilde
samt anhörig har önskat att ej behöva göra flytt vid flera
tillfällen och har därför tackat nej till att bli erbjuden
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 2021-08-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott

boendeplats inom Tjörns kommun. Får idag sina behov
tillgodosedda inom kommunens Resursenhet (korttids).
Gällande särskilt boende för äldre enligt SoL beslutsdatum 202012-04: Det har ej funnits ledig bostad att erbjuda utifrån
stödbehovet i och med beslut om demensboende.
Tidigare beslut
Socialnämnden 2021-04-28, § 106
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-08-16
Tjänsteutlåtande 2021-04-19
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (-) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla
förvaltningens förslag.

Justerandes sign
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-08-16

Dnr 2021/146-759

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande - Rapportering av ej verkställda
beslut till Inspektionen för vård och omsorg, kvartal 1
2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige anteckna till protokollet att information om
rapporten lämnats.
Sammanfattning
Kommunens socialnämnd är skyldig att varje kvartal anmäla till
Inspektionen för vård och omsorg om en beviljad insats inte verkställts
inom tre månader. Nämnden ska på motsvarande sätt också rapportera
om en insats avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.
När ett gynnande beslut, som tidigare rapporterats som ej verkställt,
senare verkställs ska detta rapporteras till Inspektionen för vård och
omsorg. En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd
enligt 4 kap 1 § SoL eller 9 § LSS som någon är berättigad till enligt
beslut från kommunen, åläggs att betala en särskild avgift. Detsamma
gäller om kommunen inte inom skälig tid på nytt tillhandahåller
biståndet efter det att verkställigheten avbrutits. Sanktionsavgiften
tillfaller staten.
Orsaker till att dessa beslut ej kunnat verkställas är

Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

-

Gällande kontaktperson enligt LSS: Erbjudande om
kontaktperson har lämnats 2020-12-07, den enskilde tackade
dock nej. Rekrytering pågår och i dagsläget inväntas
registerutdrag på en person som kan vara lämplig för uppdraget.
Bedöms kontaktpersonen lämplig kommer denne att erbjudas
den enskilde.

-

Gällande särskilt boende för äldre enligt SoL beslutsdatum 202007-08: Den enskilde önskar flytta till annan kommun och är i
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0304-60 10 19
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Dnr 2021/146-759

annan kommun beviljad samma insats där. Den enskilde samt
anhörig har önskat att ej behöva göra flytt vid flera tillfällen och
har därför tackat nej till att bli erbjuden boendeplats inom Tjörns
kommun. Får idag sina behov tillgodosedda inom kommunens
Resursenhet (korttids).
Gällande särskilt boende för äldre enligt SoL beslutsdatum 2020-12-04:
Det har ej funnits ledig bostad att erbjuda utifrån stödbehovet i och
med beslut om demensboende.
Tidigare beslut
Socialnämnden 2021-04-28, § 106
Bilagor
Tjänsteutlåtande 2021-04-19

Evike Sandor
Kommundirektör
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2021-04-28
§106

Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och
omsorg kvartal 1 2021
2021/63
Beslut
Socialnämnden antecknar till protokollet att information om rapporten lämnats.

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
Redovisning av kvartalsrapport 1 2021 av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL
och 9 § LSS.
Kommunen hade 3 ej verkställda beslut att rapportera. De gällde följande:
- Kontaktperson enligt LSS, beslutsdatum 2020-02-28
- Särskilt boende för äldre enligt SoL, beslutsdatum 2020-07-08
- Särskilt boende för äldre enligt SoL, beslutsdatum 2020-12-04
Kommunen hade även 1 verkställt beslut att rapportera in. Det gällde följande:
- Ledsagarservice enligt LSS
Fördelning för kön: 3 man, 1 kvinna
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-04-19

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, kommunens revisorer

Justerandes sign
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-04-19

Dnr 2021/63-700

Socialnämnden

Emma Dolonius
Nämndsekreterare
0304-60 10 73
emma.dolonius@tjorn.se

Socialnämnden

Rapportering av ej verkställda beslut till
Inspektionen för vård och omsorg, kvartal 1 2021
Förslag till beslut
Socialnämnden antecknar till protokollet att information om rapporten
lämnats.
Sammanfattning
Redovisning av kvartalsrapport 1 2021 av ej verkställda beslut enligt 4
kap 1 § SoL och 9 § LSS.
Kommunen hade 3 ej verkställda beslut att rapportera. De gällde
följande:
-

Kontaktperson enligt LSS, beslutsdatum 2020-02-28

-

Särskilt boende för äldre enligt SoL, beslutsdatum 2020-07-08

-

Särskilt boende för äldre enligt SoL, beslutsdatum 2020-12-04

Kommunen hade även 1 verkställt beslut att rapportera in. Det gällde
följande:
-

Ledsagarservice enligt LSS

Fördelning för kön: 3 man, 1 kvinna

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, kommunens revisorer

TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

Ärendet
Kommunens socialnämnd är skyldig att varje kvartal anmäla till
Inspektionen för vård och omsorg om en beviljad insats inte verkställts
inom tre månader. Nämnden ska på motsvarande sätt också rapportera
om en insats avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. När
ett gynnande beslut, som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare
verkställs ska detta rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg. En
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Dnr 2021/63-700

kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap 1 §
SoL eller 9 § LSS som någon är berättigad till enligt beslut från
kommunen, åläggs att betala en särskild avgift. Detsamma gäller om
kommunen inte inom skälig tid på nytt tillhandahåller biståndet efter det
att verkställigheten avbrutits. Sanktionsavgiften tillfaller staten.
Orsaker till att dessa beslut ej kunnat verkställas är
-

Gällande kontaktperson enligt LSS: Erbjudande om
kontaktperson har lämnats 2020-12-07, den enskilde tackade dock
nej. Rekrytering pågår och i dagsläget inväntas registerutdrag på
en person som kan vara lämplig för uppdraget. Bedöms
kontaktpersonen lämplig kommer denne att erbjudas den
enskilde.

-

Gällande särskilt boende för äldre enligt SoL beslutsdatum 202007-08: Den enskilde önskar flytta till annan kommun och är i
annan kommun beviljad samma insats där. Den enskilde samt
anhörig har önskat att ej behöva göra flytt vid flera tillfällen och
har därför tackat nej till att bli erbjuden boendeplats inom Tjörns
kommun. Får idag sina behov tillgodosedda inom kommunens
Resursenhet (korttids).

-

Gällande särskilt boende för äldre enligt SoL beslutsdatum 202012-04: Det har ej funnits ledig bostad att erbjuda utifrån
stödbehovet i och med beslut om demensboende.

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

Shujaat Noormohamed
Förvaltningschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-09-09
Kommunstyrelsen

§ 160

Arvode för adjungerade förtroendevalda i nämnder och
styrelse
2021/247
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att göra
tillägg i arvodesbestämmelserna för att adjungerade ska erhålla
samma ersättning som nämndens ledamöter och ersättare.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2021-05-20 att adjungera Jeanette
Lagervall (V) till kommunstyrelsen och Alma Sibrian (V) till barnoch utbildningsnämnden under tidsperioden maj-december 2021.
Fullmäktige beslutade även att frågan om eventuell ersättning
remitteras till arvodesberedningen för förslag till beslut.
Arvodesberedningen har vid sammanträde 2021-05-24 beslutat att
föreslå att arvode fastställs i enlighet med kommunens antagna
arvodesbestämmelser för sammanträdesarvode.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-26, § 154
Arvodesberedningen 2021-05-24, § 9
Kommunfullmäktige 2021-05-20, § 106
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-08-18
Protokollsutdrag arvodesberedningen
Förslag till beslut på sammanträdet
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige besluta att göra tillägg i arvodesbestämmelserna
för att adjungerade ska erhålla samma ersättning som nämndens
ledamöter och ersättare.
Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla
Gert Kjellbergs (TP) förslag.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-08-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 154

Arvode för adjungerade förtroendevalda i nämnder och
styrelse
2021/247
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Fastställa arvode för adjungerade i enlighet med kommunens
antagna arvodesbestämmelser för sammanträdesarvode.
2. Arvodesberedningen ska inför kommande mandatperiod
klargöra adjungerade förtroendevaldas status i förhållande till
regelverket.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2021-05-20 att adjungera Jeanette
Lagervall till kommunstyrelsen och Alma Sibrian till barn- och
utbildningsnämnden under tidsperioden maj-december 2021.
Fullmäktige beslutade även att frågan om eventuell ersättning
remitteras till arvodesberedningen för förslag till beslut.
Arvodesberedningen har vid sammanträde 2021-05-24 beslutat att
föreslå att arvode fastställs i enlighet med kommunens antagna
arvodesbestämmelser för sammanträdesarvode.
Tidigare beslut
Arvodesberedningen 2021-05-24, § 9
Kommunfullmäktige 2021-05-20, § 106
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-08-18
Protokollsutdrag arvodesberedningen
Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens
förslag.
Björn Möller (-) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla
förvaltningens förslag med tillägg att arvodesberedningen ska inför
Justerandes sign
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Sammanträdesdatum 2021-08-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott

kommande mandatperiod klargöra adjungerade förtroendevaldas
status i förhållande till regelverket.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Bo Bertelsens (M)
förslag väljs.
Omröstning begärs. Arbetsutskottet godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Bo Bertelsens (M) förslag.
Nej-röst för Björn Möllers (-) fd (M) förslag.
Omröstningsresultat
2 Ja-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M).
3 Nej-röster, Magne Hallberg (KD), Rosalie Sanyang (S), Björn Möller (-)
fd (M).
Björn Möllers (-) fd (M) förslag väljs.

Justerandes sign
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-08-18

Dnr 2021/247-024

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande - Arvode för adjungerade
förtroendevalda i nämnder och styrelse
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att fastställa arvode för adjungerade i
enlighet med kommunens antagna arvodesbestämmelser för
sammanträdesarvode.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2021-05-20 att adjungera Jeanette
Lagervall till kommunstyrelsen och Alma Sibrian till barn- och
utbildningsnämnden under tidsperioden maj-december 2021.
Fullmäktige beslutade även att frågan om eventuell ersättning
remitteras till arvodesberedningen för förslag till beslut.
Arvodesberedningen har vid sammanträde 2021-05-24 beslutat att
föreslå att arvode fastställs i enlighet med kommunens antagna
arvodesbestämmelser för sammanträdesarvode.
Tidigare beslut
Arvodesberedningen 2021-05-24, § 9
Kommunfullmäktige 2021-05-20, § 106
Beslutet skickas till
Kommunkansliet
Barn- och utbildningsförvaltningen

Evike Sandor
Kommundirektör
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Protokoll från Arvodesberedningens möte 2021-05-24
Tid:

18:00 – 19:30

Plats:

Digitalt via Teams

Närvarande:

Anders G Högmark (M), ordförande
Benny Halldin (S), vice ordförande
Gunnemar Olsson (L), ledamot
Inga Olsson (C), ledamot
Peter Gustavsson (TP), ledamot
Jeanette Lagervall (V), ledamot
Carl Bloom (MP), ledamot
Lothy Wärn, digital assistent åt Carl Bloom
Johan Nilsson, kommunsekreterare
Thord Jansson (SD), adjungerad
Sara Alfredsson, HR-chef
Rikard Simensen (SD), ledamot
Roland Flyckt (KD), ledamot

ej närvarande
ej närvarande

§ 9. Arvode för adjungerade förtroendevalda i kommunstyrelsen och barn- och
utbildningsnämnden
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2021-05-20 beslutat att adjungera
Jeanette Lagervall (V) till kommunstyrelsen och Alma Sibrian (V) till barn- och
utbildningsnämnden, under 2021. Fullmäktige beslutade även att remittera frågan om
arvode till arvodesberedningen.
Gunnemar Olsson (L) föreslår att de adjungerade ska erhålla sammanträdesarvode i
enlighet med kommunens antagna arvodesbestämmelser.
Arvodesberedningen beslutar i enlighet med Gunnemar Olssons (L) förslag och
föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att fastställa arvode för
adjungerade i enlighet med kommunens antagna arvodesbestämmelser.

Vid protokollet

Johan Nilsson
Sekreterare
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Justeras

Justeras

Anders G Högmark
Ordförande

Benny Halldin
Vice ordförande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-05-20
Kommunfullmäktige

§ 106

Återremitterat ärende: Begäran från Vänsterpartiet att få
möjlighet att bli adjungderad i barn- och
utbildningsnämnden och kommunstyrelsen
2020/284
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Adjungera Jeanette Lagervall (V) att närvara vid
kommunstyrelsens sammanträden under tidsperioden majdecember 2021.
2. Den adjungerade har rätt att deltaga i överläggningar men inte
i beslut.
3. Den adjungerade har rätt att få sin åsikt antecknad i
protokollet och innehållet skall anmälas innan sammanträdet
är avslutat.
4. Adjungeringen innefattar inte en rätt att närvara vid ärenden
som behandlar myndighetsutövning mot enskilda eller
sekretessbelagda ärenden.
5. Adjungera Alma Sibrian (V) att närvara vid barn- och
utbildningsnämndens sammanträden under tidsperioden maj
december 2021.
6. Den adjungerade har rätt att deltaga i överläggningar men inte
i beslut.
7. Den adjungerade har rätt att få sin åsikt antecknad i
protokollet och innehållet skall anmälas innan sammanträdet
är avslutat.
8. Adjungeringen innefattar inte en rätt att närvara vid ärenden
som behandlar myndighetsutövning mot enskilda eller
sekretessbelagda ärenden.
9. Frågan om eventuell ersättning remitteras till
arvodesberedningen för förslag till beslut.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige besluta att
adjungera Jeanette Lagervall (V) till kommunstyrelsens sammanträden
och Alma Sibrian (V) till barn- och utbildningsnämndens
Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-05-20
Kommunfullmäktige

sammanträden under 2021. Kommunfullmäktige har tidigare
återremitterat ärendet med hänvisning till kommunstyrelsens beslut om
att utreda förutsättningarna för öppna kommunstyrelse-sammanträden.
Det givna uppdraget har återrapporterats vid arbetsutskottets
sammanträde 2021-05-20, varpå kommunfullmäktiges återremiss 202104-22 beaktats.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen 2021-05-06, § 104
Kommunfullmäktige 2021-04-22, § 87
Kommunstyrelsen 2021-04-08, § 69
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25, § 64
Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-18, § 33
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-25, § 51
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-28, § 20
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-12, § 246
Beslutsunderlag
Begäran från Vänsterpartiet
Förslag till beslut på sammanträdet
Gert Kjellberg (TP) och Thomas Collberg (V) föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag.
Protokollsanteckning
Samtliga ledamöter tillhörande socialdemokraterna anmäler en
protokollsanteckning enligt följande:
”Frågan återremitterades på senaste KF-mötet för att vi skulle kunna ta
hänsyn till förslaget om att göra KS-mötena offentliga och öppna för
allmänheten samtidigt. På så sätt skulle vi ju kunna lösa
informationsbehovet, vilket var det som angavs som motiv till förslaget,
att bevilja Janette Lagervall (V) adjungering i KS för hela hösten.
Vi har inget emot att V får information. S tog initiativ till att till de 2
senaste KSAU-möten som innehållit viktig information från
Lokalutredarna, bjuda in representanter från alla partier på den
ärendepunkten - så alla fick samma information i detta viktiga och
aktuella ärende.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum 2021-05-20
Kommunfullmäktige

Inte heller frågan om ev. arvoden för sådana adjungeringar har varit
uppe i Arvodesberedningen ännu. Ändå ser majoriteten till att frågan
omedelbart återkommer, utan att ta med svar på de frågor som
föranledde återremissen.
Vi anser det vara helt fel att enskilda partier ska ansöka i brev till
kommunalrådet om vem de vill ha in som ständigt adjungerad i vilka
nämnder och styrelser de vill och majoriteten i KF ska bevilja eller avslå
detta. Nu kan vi förvänta oss att alla de partier som på grund av olika
interna förändringar under mandatperioden också vill ha adjungerande
platser lite var stans. Alla partier måste behandlas lika. Nä ni får skriva
ansökan till mig säger Kommunalrådet.
Det här är. Menar vi, ett sätt att frångå intentionerna i kommunallagen.
Utifrån allmänna val får vi in ledamöter från de olika partierna i
Kommunfullmäktige. Nämnder och styrelser ska sedan spegla den
maktfördelningen. Med ordinarie och ersättare.
Redan vid ingången av den här mandatperioden visade majoriteten att
de inte hade för avsikt att följa de regler som partierna varit överens om
på Tjörn om hur vi följer den representativa demokratin. Detta som
händer nu, ser vi som en konsekvens av och en fortsättning på, detta
agerande.
Att majoriteten på Tjörn inte vill hedra demokratin i år, 100 år efter den
allmänna och lika rösträttens genomförande i Sverige, beklagar vi. Den
representativa demokratin som allt politiskt arbete i Sverige bygger på
bör respekteras och vårdas.
När nu den styrande grupperingen ändå valt att ta upp frågan på
dagordningen så väljer vi därför att avstå att rösta.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-09-09
Kommunstyrelsen

§ 151

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om
språkverifiering inför anställning inom äldreomsorgen
2021/74
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen
avslås.
Reservation
Martin Johansson (-) fd (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Sammanfattning
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om
språkverifiering inför anställning inom äldreomsorgen, med
följande yrkande:
”- att berörda nämnder utreder en praktisk språkverifiering kan
införas vid anställning inom äldreomsorgen för att säkerställa
nödvändiga kunskaper i tal och skrift säkerställs
- att berörda nämnder föreslår till kommunfullmäktige att anta en
handlingsplan för språkverifiering inför anställning inom
äldreomsorgen
- att berörda nämnder föreslår till kommunfullmäktige att
socialnämnden påbörja arbetet med att genomföra
språkverifiering inför anställning inom äldreomsorgen”
Kommunkansliet har tagit del av socialnämndens yttrande över
motionen från Martin Johansson (-) fd (SD) om språkverifiering
inför anställning inom äldreomsorgen. Vad som framgår av
socialnämndens svar på motionen är att socialnämnden bedömer
att de påtalade behoven redan är omhändertagna och under
utveckling. Varpå kommunkansliet föreslår att avslå motionen, då
socialförvaltningen idag redan har en väl fungerande rutin.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-09-09
Kommunstyrelsen

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-26, § 142
Socialnämnden 2021-06-21, § 144
Kommunfullmäktige 2021-03-25, § 70
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-06-29
Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen 2021-05-17
Motion 2021-03-11
Förslag till beslut på sammanträdet
Rosalie Sanyang (S) och Magne Hallberg (KD) föreslår att
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.
Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla
motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Rosalie Sanyangs (S) och
Magne Hallbergs (KD) förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Rosalie Sanyangs (S) och Magne Hallbergs (KD) förslag.
Nej-röst för Martin Johanssons (-) fd (SD) förslag.
Omröstningsresultat
10 Ja-röster, Martin Johansen (L), Magne Hallberg (KD), Rolf Persson
(M) fd (KD), George Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP), Rosalie
Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Benny Halldin (S), Gert Kjellberg (TP),
Cyril Esbjörnsson (TP).
1 Nej-röst, Martin Johansson (-) fd (SD).
Rosalie Sanyangs (S) och Magne Hallbergs (KD) förslag väljs.
Protokollsanteckning
Martin Johansson (-) fd (M) anmäler protokollsanteckning enligt
följande:
”För mig är det en självklarhet att de som har som uppgift att hjälpa
äldre och sjuka människor kan vårt lands språk. Personal inom
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-09-09
Kommunstyrelsen

äldreomsorg och hemtjänst skall kunna behärska svenska språket i
både tal och skrift, vilket ska vara ett krav vid anställning.
Min absoluta övertygelse är att våra äldre förtjänar att känna sig trygga
och förstådda i sin vardag. Allt annat är ovärdigt i en kommun som
Tjörn.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-08-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 142

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om
språkverifiering inför anställning inom äldreomsorgen
2021/74
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.
Sammanfattning
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om
språkverifiering inför anställning inom äldreomsorgen, med
följande yrkande:
”- att berörda nämnder utreder en praktisk språkverifiering kan
införas vid anställning inom äldreomsorgen för att säkerställa
nödvändiga kunskaper i tal och skrift säkerställs
- att berörda nämnder föreslår till kommunfullmäktige att anta en
handlingsplan för språkverifiering inför anställning inom
äldreomsorgen
- att berörda nämnder föreslår till kommunfullmäktige att
socialnämnden påbörja arbetet med att genomföra
språkverifiering inför anställning inom äldreomsorgen”
Kommunkansliet har tagit del av socialnämndens yttrande över
motionen från Martin Johansson (-) fd (SD) om språkverifiering
inför anställning inom äldreomsorgen. Vad som framgår av
socialnämndens svar på motionen är att socialnämnden bedömer
att de påtalade behoven redan är omhändertagna och under
utveckling. Varpå kommunkansliet föreslår att avslå motionen, då
socialförvaltningen idag redan har en väl fungerande rutin.
Tidigare beslut
Socialnämnden 2021-06-21, § 144
Kommunfullmäktige 2021-03-25, § 70
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-06-29
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-08-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen 2021-05-17
Motion 2021-03-11
Förslag till beslut på sammanträdet
Rosalie Sanyang (S) och Björn Möller (-) fd (M) föreslår att
arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-06-29

Dnr 2021/74

Kommunstyrelsen

Sara Alfredsson
HR-chef
0304-60 10 45: 0304–601045
sara.alfredsson@tjorn.se

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande - Svar på motion från Martin
Johansson (-) fd (SD) om språkverifiering inför
anställning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Sammanfattning
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om
språkverifiering inför anställning inom äldreomsorgen, med följande
yrkande:
”- att berörda nämnder utreder en praktisk språkverifiering kan införas
vid anställning inom äldreomsorgen för att säkerställa nödvändiga
kunskaper i tal och skrift säkerställs
- att berörda nämnder föreslår till kommunfullmäktige att anta en
handlingsplan för språkverifiering inför anställning inom
äldreomsorgen
- att berörda nämnder föreslår till kommunfullmäktige att
socialnämnden påbörja arbetet med att genomföra språkverifiering
inför anställning inom äldreomsorgen”
Kommunkansliet har tagit del av socialnämndens yttrande över
motionen från Martin Johansson (-) fd (SD) om språkverifiering inför
anställning inom äldreomsorgen. Vad som framgår av socialnämndens
svar på motionen är att socialnämnden bedömer att de påtalade
behoven redan är omhändertagna och under utveckling. Varpå
kommunkansliet föreslår att avslå motionen, då socialförvaltningen
idag redan har en väl fungerande rutin.

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 2021/74

Ärendet
Enligt motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att:
”- att berörda nämnder utreder en praktisk språkverifiering kan införas
vid anställning inom äldreomsorgen för att säkerställa nödvändiga
kunskaper i tal och skrift säkerställs
- att berörda nämnder föreslår till kommunfullmäktige att anta en
handlingsplan för språkverifiering inför anställning inom
äldreomsorgen
- att berörda nämnder föreslår till kommunfullmäktige att
socialnämnden påbörja arbetet med att genomföra språkverifiering
inför anställning inom äldreomsorgen.”
Socialförvaltningens bedömning och svar på remiss stämmer överens
med den bedömning som kommunkansliet gör.
Socialförvaltningen har idag följande:
1. I kravspecifikation för kommunal äldreomsorg framgår att
medarbetare ska behärska svenska språket i tal och skrift. Det
innebär kunskaper i svenska motsvarande lägst årskurs nio eller
svenska som andraspråk på grundläggande nivå.
2. Tjörns kommun ansvarar för att nyanställda medarbetare får
introduktion och har en skriftlig rutin för introduktion av
nyanställda.
3. I introduktion som nyanställd inom Tjörns kommun ska du gå
utbildning i social dokumentation och läkemedelshantering. Alla
nyanställda inom äldreomsorgen genomgår en utbildning i
läkemedelshantering för att få sin delegation. Denna utbildning
kan medarbetaren inte klara av om man inte behärskar det
svenska språket.
4. I anställningsprocessen av personal har bemanningsenheten ett
uppdrag att säkerställa att de personer som äldreomsorgen
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Dnr 2021/74

anställer behärskar svenska språket och är lämpliga för
uppdraget.
5. Bemanningsenheten arbetar kontinuerligt med att utveckla
rekryteringsprocessens alla delar.
Konsekvens
Kommunkansliet gör samma bedömning som socialförvaltningen;
-

Att införa de förslag som motionen lyfter skulle för äldreomsorgen
innebära en ökad administration

-

Befintliga resurser tas från verksamheten för att användas till ett
arbetsområde som inte är prioriterat, då förvaltningen idag har en
god kontroll, att vid anställning har medarbetaren en god kunskap i
det svenska språket.

Evike Sandor
Kommundirektör
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-06-21
Socialnämnden

§ 144

Remiss till socialnämnden avseende Motion från Martin
Johansson (-) fd (SD) om språkverifiering inför
anställning inom äldreomsorgen
2021/83
Beslut
Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen.
Sammanfattning
Socialnämnden har fått tillfälle att yttra sig över en motion från Martin
Johansson (-) fd (SD) om språkverifiering inför anställning inom
äldreomsorgen.
Utifrån de i detta tjänsteutlåtande beskrivna åtgärder, rutiner och
arbetssätt bedömer socialförvaltningen att de, av remisställaren,
påtalade behoven redan är omhändertagna och under utveckling.
Förvaltningen föreslår därför att remissen avslås.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-05-17

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-05-17

Dnr 2021/83-700

Socialnämnden

Lilian Hansson
Avdelningschef
Telefon
lilian.hansson@tjorn.se

Klicka här för att ange text.

Svar på remiss till socialnämnden avseende Motion
från Martin Johansson (-) fd (SD) om språkverifiering
inför anställning inom äldreomsorgen

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen.
Sammanfattning
Socialnämnden har fått tillfälle att yttra sig över en motion från Martin
Johansson (-) fd (SD) om språkverifiering inför anställning inom
äldreomsorgen.
Utifrån de i detta tjänsteutlåtande beskrivna åtgärder, rutiner och arbetssätt
bedömer socialförvaltningen att de, av remisställaren, påtalade behoven redan
är omhändertagna och under utveckling. Förvaltningen föreslår därför att
remissen avslås.

Ärendet
En motion har inlämnats från Martin Johansson (-) fd (SD) om språkverifiering
inför anställning inom äldreomsorgen. Av remissen framgår att behovet av
personal inom äldreomsorgen kommer öka markant de närmaste 10 åren. De
nyanlända är en viktig resurs att ta tillvara på, men med det kommer även ett
ansvar att de som anställs har nödvändiga kunskaper i svenska språket. Enligt
remissen anser Martin Johansson att de krav som arbetsgivaren ställer på
nödvändiga kunskaper för tal och skrift i svenska /enligt SOSFS 2011:12) inte
är tillräckliga utan att det också krävs någon form av verifiering att kraven
faktiskt uppfylls.
Enligt remissen föreslås kommunfullmäktige besluta att:
- att berörda nämnder utreder en praktisk språkverifiering kan införas vid
anställning inom äldreomsorgen för att säkerställa nödvändiga kunskaper i tal
och skrift säkerställs

Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Besöksadress
Kroksdalsvägen 1

Telefon
Fax
E-post

0304-60 10 00
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Dnr 2021/83-700

- att berörda nämnder föreslår till kommunfullmäktige att anta en
handlingsplan för språkverifiering inför anställning inom äldreomsorgen
- att berörda nämnder föreslår till kommunfullmäktige att socialnämnden
påbörja arbetet med att genomföra språkverifiering inför anställning inom
äldreomsorgen.
Förvaltningens bedömning
I kravspecifikation för kommunal äldreomsorgs framgår att medarbetare ska
behärska svenska språket i tal och skrift. Det innebär kunskaper i svenska
motsvarande lägst årskurs nio eller svenska som andraspråk på grundläggande
nivå. Tjörns kommun ansvarar för att nyanställda medarbetare får introduktion
och har en skriftlig rutin för introduktion av nyanställda. I introduktion som
nyanställd inom Tjörns kommun ska du gå utbildning i social dokumentation
och läkemedelshantering. Alla nyanställda inom äldreomsorgen genomgår en
utbildning i läkemedelshantering för att få sin delegation. Denna utbildning kan
medarbetaren inte klara av om man inte behärskar det svenska språket.
I anställningsprocessen av personal har bemanningsenheten ett uppdrag att
säkerställa att de personer som äldreomsorgen anställer behärskar svenska
språket och är lämpliga för uppdraget. Bemanningsenheten arbetar
kontinuerligt med att utveckla rekryteringsprocessens alla delar. Förvaltningen
ser därför inte att det finns något skäl till att införa språkverifiering inom
äldreomsorgen.

Konsekvens
Att införa de förslag som remissen lyfter skulle för äldreomsorgen innebära en
ökad administration. Bristande språkkunskaper är inte ett generellt problem för
äldreomsorgen på Tjörn i dagsläget och förslagen skulle därför också innebära
att befintliga resurser tas från verksamheten för att användas till ett
arbetsområde som inte är prioriterat.

Shujaat Normoohamed
Förvaltningschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-09-09
Kommunstyrelsen

§ 152

Återremitterat ärende: Svar på motion från
socialdemokraternas ledamöter avseende åtgärd mot
vattenbrist
2019/220
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse
motionen besvarad i och med tjänsteutlåtande från VAavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen daterat 2021-0512.
Sammanfattning
Socialdemokraternas ledamöter har genom Rikard Larsson (S)
lämnat in en motion avseende åtgärd mot vattenbrist (daterad
2019-05-09). Motionen hanterades vid kommunfullmäktiges möte
2020-01-23 då kommunfullmäktige återremitterade motionen till
samhällsbyggnadsnämnden med uppdraget att närmare utreda
avsaltningslösningar.
VA-avdelning har därefter fortsatt handläggningen av ärendet.
VA-avdelningen har utrett om ett avsaltningsverk på Tjörn är en
möjlig lösning för att stötta dricksvattenproduktionen, främst
sommartid vid högförbrukning eller när det tillstöter andra
leveranspåverkande störningar i distributionen från Tolleby
vattenverk eller från Stenungsunds kommun.
Samhällsbyggnadsnämnden hanterade motionen vid
sammanträde 2021-05-19 där man föreslår att motionen ska anses
vara besvarad i och med tjänsteutlåtande från VA-avdelningen
daterat 2021-05-12.
Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra och ställer sig
bakom samhällsbyggnadsnämndens förslag att anse motionen
som besvarad.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-26, § 143
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-05-19, § 173
Kommunfullmäktige 2020-01-23, § 17
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

128

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-09-09
Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige 2019-12-12, § 319
Kommunstyrelsen 2019-10-03, § 163
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-19, § 167
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-08-21, § 214
Kommunfullmäktige 2019-05-16, § 165
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-06-28
Motion från socialdemokraternas ledamöter avseende åtgärder
mot vattenbrist, 2019-05-09
Tjänsteutlåtande från VA-avdelningen ang avsaltningslösningar,
2021-05-12
Förslag till beslut på sammanträdet
Magne Hallberg (KD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla
arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-08-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 143

Återremitterat ärende: Svar på motion från
socialdemokraternas ledamöter avseende åtgärd mot
vattenbrist
2019/220
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad i
och med tjänsteutlåtande från VA-avdelningen på
samhällsbyggnadsförvaltningen daterat 2021-05-12.
Sammanfattning
Socialdemokraternas ledamöter har genom Rikard Larsson (S)
lämnat in en motion avseende åtgärd mot vattenbrist (daterad
2019-05-09). Motionen hanterades vid kommunfullmäktiges möte
2020-01-23 då kommunfullmäktige återremitterade motionen till
samhällsbyggnadsnämnden med uppdraget att närmare utreda
avsaltningslösningar.
VA-avdelning har därefter fortsatt handläggningen av ärendet.
VA-avdelningen har utrett om ett avsaltningsverk på Tjörn är en
möjlig lösning för att stötta dricksvattenproduktionen, främst
sommartid vid högförbrukning eller när det tillstöter andra
leveranspåverkande störningar i distributionen från Tolleby
vattenverk eller från Stenungsunds kommun.
Samhällsbyggnadsnämnden hanterade motionen vid
sammanträde 2021-05-19 där man föreslår att motionen ska anses
vara besvarad i och med tjänsteutlåtande från VA-avdelningen
daterat 2021-05-12.
Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra och ställer sig
bakom samhällsbyggnadsnämndens förslag att anse motionen
som besvarad.
Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-05-19, § 173
Kommunfullmäktige 2020-01-23, § 17
Kommunfullmäktige 2019-12-12, § 319
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-08-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsen 2019-10-03, § 163
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-19, § 167
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-08-21, § 214
Kommunfullmäktige 2019-05-16, § 165
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-06-28
Motion från socialdemokraternas ledamöter avseende åtgärder
mot vattenbrist, 2019-05-09
Tjänsteutlåtande från VA-avdelningen ang avsaltningslösningar,
2021-05-12
Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens
förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-06-28

Dnr 2019/220-432

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande - Svar på motion från
Socialdemokraternas ledamöter avseende åtgärder mot
vattenbrist
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad i och med
tjänsteutlåtande från VA-avdelningen på
samhällsbyggnadsförvaltningen daterat 2021-05-12.
Sammanfattning
Socialdemokraternas ledamöter har genom Rikard Larsson (S) lämnat
in en motion avseende åtgärd mot vattenbrist (daterad 2019-05-09).
Motionen hanterades vid kommunfullmäktiges möte 2020-01-23 då
kommunfullmäktige återremitterade motionen till
samhällsbyggnadsnämnden med uppdraget att närmare utreda
avsaltningslösningar.
VA-avdelning har därefter fortsatt handläggningen av ärendet. VAavdelningen har utrett om ett avsaltningsverk på Tjörn är en möjlig
lösning för att stötta dricksvattenproduktionen, främst sommartid vid
högförbrukning eller när det tillstöter andra leveranspåverkande
störningar i distributionen från Tolleby vattenverk eller från
Stenungsunds kommun. Samhällsbyggnadsnämnden hanterade
motionen vid sammanträde 2021-05-19 där man föreslår att motionen
ska anses vara besvarad i och med tjänsteutlåtande från VAavdelningen daterat 2021-05-12.
Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra och ställer sig
bakom samhällsbyggnadsnämndens förslag att anse motionen som
besvarad.
Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-05-19, § 173
Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Besöksadress
Kroksdalsvägen 1

Telefon
Fax
E-post

0304-60 10 00
0304-60 10 19
kommun@tjorn.se
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Dnr 2019/220-432

Kommunfullmäktige 2020-01-23, § 17
Kommunfullmäktige 2019-12-12, § 319
Kommunstyrelsen 2019-10-03, § 163
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-19, § 167
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-08-21, § 214
Kommunfullmäktige 2019-05-16, § 165
Bilagor
Motion från socialdemokraternas ledamöter avseende åtgärder mot
vattenbrist, 2019-05-09
Tjänsteutlåtande från VA-avdelningen ang avsaltningslösningar, 202105-12
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Ärendet
Socialdemokraternas ledamöter har genom gruppledare Rikard Larsson
(S) lämnat in en motion avseende åtgärd mot vattenbrist.
Kommunfullmäktige återremitterade 2020-01-23 motionen till
samhällsbyggnadsnämnden med uppdraget att närmare utreda
avsaltningslösningar. Därefter har samhällsbyggnadsförvaltningens
VA-avdelning fortsatt handläggningen av ärendet.
VA-avdelningen har utrett om ett avsaltningsverk på Tjörn är en möjlig
lösning för att stötta dricksvattenproduktionen, främst sommartid vid
högförbrukning eller när det tillstöter andra leveranspåverkande
störningar i distributionen från Tolleby vattenverk eller från
Stenungsunds kommun.
Motionens innehåll
”Vi hade en torr sommar 2018. Effekten har gjort dricksvatten till en
bristvara. Vi ligger långt efter i normalnederbörd och nivåer i våra
vattentäkter. Diskussioner och arbete har satts igång kring en ny
vattenledning från Göta Älv i Kungälv till Stenungsund men denna
eventuella lösning ligger flera år fram i tiden. Avtal kring Tjörns
kommuns påkoppling på denna ledning finns inte i dagsläget.
På Öland tar man nu in vatten från Kalmarsund till sina
avsaltningsanläggningar. Fler kommuner t. ex Gotland har liknande
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projekt på gång för att komplettera sitt vatten vid behov. Vi
Socialdemokrater vill att Tjörns kommun gör en utredning kring vilka
förutsättningar det finns för Tjörns kommun.
Utifrån ovanstående föreslår vi:
•

att Tjörns kommun startar en utredning om att starta egna
anläggningar för att hämta vatten från havet och avsalta detta till
dricksvatten.”

VA-avdelningens svar på motionen
Nedan följer en kort sammanfattning av VA-avdelningen svar på det
utökade utredningsuppdrag som samhällsbyggnadsförvaltningen fick i
och med beslutet om återremiss i kommunfullmäktige 2020-01-23. Ett
utförligare svar går att finna i VA-avdelningens tjänsteutlåtande daterat
2021-05-12.
I dagsläget konstaterar VA-avdelningen att kostnaden för
avsaltningslöningar är hög jämfört med andra alternativ som finns till
buds idag. Utöver kostnaden är processen med avsaltning mycket
energikrävande samt att kvalitén på vattnet kan vara sämre med viss
saltsmak. Dessutom kan det finnas negativa effekter att blanda avsaltat
vatten med vattnet från våra ytvattentäkter vilket kan försämra
vattenkvaliteten avsevärt.
Om vidare intresse finns måste samhällsbyggnadsförvaltningen ges i
uppdrag att göra en större förstudie vilket kräver ökade resurser och
extern medverkan där flera delar bör belysas, enligt exempel nedan:
•

•

•
•
•

till nuvarande dricksvattenproduktion behövs produktionsvolymen
i närmsta framtiden ökas med ca 1000 m³/dygn och upp till
3000m3/dygn på sikt
hitta den strategiskt bästa platsen för ett eventuellt avsaltningsverk,
där infrastruktur för stamstråk för dricksvatten redan finns
framdraget
lämplig plats eller lösningar för elkraftbehovet
utröna råvattenkvalitet, förekomst av alger, föroreningar och andra
faktorer, så som havsströmmar och väderpåverkan,
avsaltningsverk utomlands bör studeras gällande storlek, kostnader
och vattenkvalitet.
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Utifrån tjänsteutlåtandet från VA-avdelningen daterat 2021-05-12
föreslår samhällsbyggnadsnämnden att motionen ska anses vara
besvarad.
Konsekvens
Då motionen föreslås anses vara besvarad utgår inga kostnader. Om
kommunfullmäktige skulle landa i beslut om ytterligare
utredningsuppdrag för samhällsbyggnadsförvaltningen och VAavdelningen kan ett sådant utredningsuppdrag innebära att externa
konsulter och expertis behöver tas in vilket kommer att generera
kostnader.
Evike Sandor
Kommundirektör
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Vattenbrist
Vi hade en torr sommar 2018. Effekten har gjort dricksvatten till en bristvara. Vi ligger långt efter i
normalnederbörd och nivåer i våra vattentäkter. Diskussioner och arbete har satts igång kring en ny
vattenledning från Göta Älv i Kungälv till Stenungsund men denna eventuella lösning ligger flera år
fram i tiden. Avtal kring Tjörns kommuns påkoppling på denna ledning finns inte i dagsläget.
På Öland tar man nu in vatten från Kalmarsund till sina avsaltningsanläggningar. Fler kommuner t.
ex Gotland har liknande projekt på gång för att komplettera sitt vatten vid behov. Vi
Socialdemokrater vill att Tjörns kommun gör en utredning kring vilka förutsättningar det finns för
Tjörns kommun.
Utifrån ovanstående föreslår vi:
att Tjörns kommun startar en utredning om att starta egna anläggningar för att hämta vatten från
havet och avsalta detta till dricksvatten.
Socialdemokraternas fullmäktigegrupp
Tjörns Arbetarkommun
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-05-19
Samhällsbyggnadsnämnden

§ 173

Återremitterat ärende: Svar på motion från
socialdemokraternas ledamöter avseende åtgärd mot
vattenbrist - närmare utredning av avsaltningslösningar
2019/120
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad i och med
samhällbyggnadsförvaltningens utredning om avsaltningsverk i
tjänsteutlåtande daterat 2021-05-12.
Barnkonventionen
Beslutet bedöms inte påverka, få konsekvenser för, eller på annat sätt
beröra barn.
Sammanfattning
Socialdemokraternas ledamöter har genom gruppledare Rikard Larsson
(S) lämnat in en motion avseende åtgärd mot vattenbrist.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2019-08-21 kommunfullmäktige
att anse motionen besvarad genom förvaltningens svar i frågan som
gjorde gällande att åtgärder som föreslås i motionen var påbörjade.
Kommunfullmäktige återremitterade 2020-01-23 motionen till
samhällsbyggnadsnämnden med uppdraget att närmare utreda
avsaltningslösningar. Därefter har samhällsbyggnadsförvaltningens
VA-avdelning fortsatt handläggningen av ärendet.
VA-avdelningen har utrett om ett avsaltningsverk på Tjörn är en möjlig
lösning för att stötta dricksvattenproduktionen, främst sommartid vid
högförbrukning eller när det tillstöter andra leveranspåverkande
störningar i distributionen från Tolleby vattenverk eller från
Stenungsunds kommun.
VA-avdelningens motionssvar lyfter fram följande slutsatser
(yttrandet i sin helhet innehåller även bakgrundsfakta om
avsaltning och Tjörns kontext och återfinns i tjänsteutlåtande
daterat 2021-05-12):

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 2021-05-19
Samhällsbyggnadsnämnden

”Slutsatser
I dagsläget kan vi konstatera att kostnaden är hög jämfört med andra
alternativ som vi har idag. Utöver kostnaden är processen med
avsaltning mycket energikrävande samt att kvalitén på vattnet kan vara
sämre med viss saltsmak. Dessutom kan det finnas negativa effekter att
blanda avsaltat vatten med vattnet från våra ytvattentäkter vilket kan
försämra vattenkvaliteten avsevärt.
Om vidare intresse finns måste förvaltningen ges i uppdrag att göra en
större förstudie vilket kräver ökade resurser och extern medverkan där
flera delar bör belysas, enligt exempel nedan:
 till nuvarande dricksvattenproduktion behövs
produktionsvolymen i närmsta framtiden ökas med ca 1000
m³/dygn och upp till 3000m3/dygn på sikt,
 hitta den strategiskt bästa platsen för ett eventuellt
avsaltningsverk, där infrastruktur för stamstråk för dricksvatten
redan finns framdraget,
 lämplig plats eller lösningar för elkraftbehovet,
 utröna råvattenkvalitet, förekomst av alger, föroreningar och
andra faktorer, så som havsströmmar och väderpåverkan,
 avsaltningsverk utomlands bör studeras gällande storlek,
kostnader och vattenkvalité.”
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige 2020-01-23, § 17
Kommunfullmäktige 2019-12-12, § 319
Kommunstyrelsen 2019-10-03, § 163
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-19, § 167
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-08-21, § 216
Kommunfullmäktige 2019-05-16, § 165
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-05-12
Motion daterad 2019-05-09
Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad i och med samhällbyggnadsförvaltningens utredning om
avsaltningsverk i tjänsteutlåtande daterat 2021-05-12.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

David Andersson
Chef för VA-avdelningen
david.andersson@tjorn.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Återremitterat ärende: Svar på motion från
socialdemokraternas ledamöter avseende åtgärd mot
vattenbrist - närmare utredning av
avsaltningslösningar
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad i och med
samhällbyggnadsförvaltningens utredning om avsaltningsverk i
tjänsteutlåtande daterat 2021-05-12.
Sammanfattning
Socialdemokraternas ledamöter har genom gruppledare Rikard Larsson
(S) lämnat in en motion avseende åtgärd mot vattenbrist.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2019-08-21 kommunfullmäktige
att anse motionen besvarad genom förvaltningens svar i frågan som
gjorde gällande att åtgärder som föreslås i motionen var påbörjade.
Kommunfullmäktige återremitterade 2020-01-23 motionen till
samhällsbyggnadsnämnden med uppdraget att närmare utreda
avsaltningslösningar. Därefter har samhällsbyggnadsförvaltningens
VA-avdelning fortsatt handläggningen av ärendet.
VA-avdelningen har utrett om ett avsaltningsverk på Tjörn är en möjlig
lösning för att stötta dricksvattenproduktionen, främst sommartid vid
högförbrukning eller när det tillstöter andra leveranspåverkande
störningar i distributionen från Tolleby vattenverk eller från
Stenungsunds kommun.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige 2020-01-23, § 17
Kommunfullmäktige 2019-12-12, § 319
Kommunstyrelsen 2019-10-03, § 163
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-19, § 167
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-08-21, § 216
Kommunfullmäktige 2019-05-16, § 165
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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Bilagor
Motion daterad 2019-05-09
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ärendet
Socialdemokraternas ledamöter har genom gruppledare Rikard Larsson
(S) lämnat in en motion avseende åtgärd mot vattenbrist.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2019-08-21 kommunfullmäktige
att anse motionen besvarad genom förvaltningens svar i frågan som
gjorde gällande att åtgärder som föreslås i motionen var påbörjade.
Kommunfullmäktige återremitterade 2020-01-23 motionen till
samhällsbyggnadsnämnden med uppdraget att närmare utreda
avsaltningslösningar. Därefter har samhällsbyggnadsförvaltningens
VA-avdelning fortsatt handläggningen av ärendet.
Motionens innehåll
”Vi hade en torr sommar 2018. Effekten har gjort dricksvatten till en
bristvara. Vi ligger långt efter i normalnederbörd och nivåer i våra
vattentäkter. Diskussioner och arbete har satts igång kring en ny
vattenledning från Göta Älv i Kungälv till Stenungsund men denna
eventuella lösning ligger flera år fram i tiden. Avtal kring Tjörns
kommuns påkoppling på denna ledning finns inte i dagsläget.
På Öland tar man nu in vatten från Kalmarsund till sina
avsaltningsanläggningar. Fler kommuner t. ex Gotland har liknande
projekt på gång för att komplettera sitt vatten vid behov. Vi
Socialdemokrater vill att Tjörns kommun gör en utredning kring vilka
förutsättningar det finns för Tjörns kommun.
Utifrån ovanstående föreslår vi:
att Tjörns kommun startar en utredning om att starta egna anläggningar
för att hämta vatten från havet och avsalta detta till dricksvatten.”
VA-avdelningens motionssvar
Bakgrundsfakta
Det totala behovet är idag cirka 3500 - 4000 m³/dygn dricksvatten under
högsäsong. Intervjuer har gjorts med Borgholms kommun på Öland och
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med Strömstads kommun, som i båda fallen avsaltar havsvatten, dock
under mycket skilda förutsättningar. På östkusten finns större
avsaltningsanläggningar men där är salthalten betydligt lägre än på
västkusten. På västkusten finns få och mindre anläggningar, därför
finns inga jämförbara avsaltningsanläggningar med en tänkt
anläggning på Tjörn.
Fakta om avsaltning
Avsaltning av havsvatten handlar i korthet om att under högt tryck
pressa råvatten genom seriekopplade membranfilter varvid saltjonerna
fastnar medan vattenmolekylerna fortsätter till ett mineraliseringssteg
för att göra vattnet drickbart och tjänligt. Denna metod kallas omvänd
osmos och är den vanligaste metoden på fasta avsaltningsanläggningar
som uppförts i svenska kommuner de senaste åren. Fördelen är att
havsvatten finns det gott om men till nackdelarna hör att både
salthalten (på västkusten cirka 2-3%) och det höga tryck som krävs för
att membranfiltren ska fungera, är kostsamt. I de beräkningar vi har
idag kan vi se att kostnaden för att driva ett avsaltningsverk är
betydligt högre än andra alternativ vi har idag. Tekniken med
tillhörande kostnad har förändrats senaste åren och utvecklingen pågår
vilket gör att det kan komma att bli intressant längre fram i tiden.
Utomlands är det relativt vanligt med stora avsaltningsverk som
försörjer städer och industri med rent vatten.
Slutsatser
I dagsläget kan vi konstatera att kostnaden är hög jämfört med andra
alternativ som vi har idag. Utöver kostnaden är processen med
avsaltning mycket energikrävande samt att kvalitén på vattnet kan vara
sämre med viss saltsmak. Dessutom kan det finnas negativa effekter att
blanda avsaltat vatten med vattnet från våra ytvattentäkter vilket kan
försämra vattenkvaliteten avsevärt.
Om vidare intresse finns måste förvaltningen ges i uppdrag att göra en
större förstudie vilket kräver ökade resurser och extern medverkan där
flera delar bör belysas, enligt exempel nedan:
 till nuvarande dricksvattenproduktion behövs
produktionsvolymen i närmsta framtiden ökas med ca 1000
m³/dygn och upp till 3000m3/dygn på sikt,
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hitta den strategiskt bästa platsen för ett eventuellt
avsaltningsverk, där infrastruktur för stamstråk för dricksvatten
redan finns framdraget,
lämplig plats eller lösningar för elkraftbehovet,
utröna råvattenkvalitet, förekomst av alger, föroreningar och
andra faktorer, så som havsströmmar och väderpåverkan,
avsaltningsverk utomlands bör studeras gällande storlek,
kostnader och vattenkvalité.

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

Marie-Louise Bergqvist
Förvaltningschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-01-23

§17

Svar på motion från socialdemokraternas ledamöter avseende
åtgärd mot vattenbrist
2019/220
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för närmare utredning av
avsaltningslösningar.
Sammanfattning
Socialdemokraternas ledamöter har genom gruppledare Rikard Larsson (S) lämnat
in en motion avseende åtgärd mot vattenbrist.
Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden som yttrat sig och föreslår
att kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad då åtgärder som
föreslås enligt motionen är redan påbörjade enligt VA-avdelningens redovisning.
Motionens innehåll
”Vi hade en torr sommar 2018. Effekten har gjort dricksvatten till en bristvara. Vi
ligger långt efter i normalnederbörd och nivåer i våra vattentäkter. Diskussioner och
arbete har satts igång kring en ny vattenledning från Göta Älv i Kungälv till
Stenungsund men denna eventuella lösning ligger flera år fram i tiden. Avtal kring
Tjörns kommuns påkoppling på denna ledning finns inte i dagsläget.
På Öland tar man nu in vatten från Kalmarsund till sina avsaltningsanläggningar.
Fler kommuner t. ex Gotland har liknande projekt på gång för att komplettera sitt
vatten vid behov. Vi Socialdemokrater vill att Tjörns kommun gör en utredning
kring vilka förutsättningar det finns för Tjörns kommun.
Utifrån ovanstående föreslår vi:
att Tjörns kommun startar en utredning om att starta egna anläggningar för att
hämta vatten från havet och avsalta detta till dricksvatten.”
Svar från VA-avdelningen
Avdelningens utredningsresurser ser redan över ett flertal alternativa metoder för att
återanvända sötvatten och kunna köpa in från fler kommuner än Stenungsund. Det
handlar om att hitta en bra balans mellan produktionskostnad och tillförlitlighet.
Under de månader som dricksvattenbehovet är som störst behöver vi ha fyllda
reservoarvolymer för att klara klimatmässiga variationer, därför har VAavdelningen intensifierat arbetet med att arbeta fram olika alternativ till befintlig
ytvattentäkt. Arbetet bedrivs tvärfunktionellt inom samhällsbyggnad och vi söker
bidragspengar för olika inriktningar.
På västkusten har endast en kommun utrett avsaltningsverk – det är Strömstads
kommun avseende Kosterskärgården. Utredningen har kört fast och varken
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2020-01-23

Masterplan 1 eller 2 har tagits vidare till beslut. Investeringen för >500
permanentboende på Kosteröarna bedömdes uppgå till dryga 160 Mkr under 2011
då den andra utredningsrapporten landade hos Strömstads kommun. I detta skulle
befintligt vattenverk byggas om för avsaltning.
En artikel i Strömstads tidning belyser läget avseende avsaltning och/eller
dricksvattenledning från Strömstads kommun:
https://www.stromstadstidning.se/nyheter/str%C3%B6mstad/va-l%C3%B6sningkan-kosta-176-miljoner-1.2112880
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 319 den 12 december 2019,
Kommunstyrelsen, § 163 den 3 oktober 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 167 den 19 september 2019,
Samhällsbyggnadsnämnden, § 216 den 21 augusti 2019,
Kommunfullmäktige, § 165 den 16 maj 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-09-12,
Tjänsteutlåtande den 12 augusti 2019,
Motion den 9 maj 2019.
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska återremittera ärendet för
närmare utredning av avsaltningslösningar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-10-03
§163

Svar på motion från socialdemokraternas ledamöter avseende
åtgärd mot vattenbrist
2019/220
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.
Sammanfattning
Socialdemokraternas ledamöter har genom gruppledare Rikard Larsson (S) lämnat
in en motion avseende åtgärd mot vattenbrist.
Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden som yttrat sig och föreslår
att kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad då åtgärder som
föreslås enligt motionen är redan påbörjade enligt VA-avdelningens redovisning.
Motionens innehåll
”Vi hade en torr sommar 2018. Effekten har gjort dricksvatten till en bristvara. Vi
ligger långt efter i normalnederbörd och nivåer i våra vattentäkter. Diskussioner och
arbete har satts igång kring en ny vattenledning från Göta Älv i Kungälv till
Stenungsund men denna eventuella lösning ligger flera år fram i tiden. Avtal kring
Tjörns kommuns påkoppling på denna ledning finns inte i dagsläget.
På Öland tar man nu in vatten från Kalmarsund till sina avsaltningsanläggningar.
Fler kommuner t. ex Gotland har liknande projekt på gång för att komplettera sitt
vatten vid behov. Vi Socialdemokrater vill att Tjörns kommun gör en utredning
kring vilka förutsättningar det finns för Tjörns kommun.
Utifrån ovanstående föreslår vi:
att Tjörns kommun startar en utredning om att starta egna anläggningar för att
hämta vatten från havet och avsalta detta till dricksvatten.”
Svar från VA-avdelningen
Avdelningens utredningsresurser ser redan över ett flertal alternativa metoder för att
återanvända sötvatten och kunna köpa in från fler kommuner än Stenungsund. Det
handlar om att hitta en bra balans mellan produktionskostnad och tillförlitlighet.
Under de månader som dricksvattenbehovet är som störst behöver vi ha fyllda
reservoarvolymer för att klara klimatmässiga variationer, därför har VAavdelningen intensifierat arbetet med att arbeta fram olika alternativ till befintlig
ytvattentäkt. Arbetet bedrivs tvärfunktionellt inom samhällsbyggnad och vi söker
bidragspengar för olika inriktningar.
På västkusten har endast en kommun utrett avsaltningsverk – det är Strömstads
kommun avseende Kosterskärgården. Utredningen har kört fast och varken
Masterplan 1 eller 2 har tagits vidare till beslut. Investeringen för >500
Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-10-03
permanentboende på Kosteröarna bedömdes uppgå till dryga 160 Mkr under 2011
då den andra utredningsrapporten landade hos Strömstads kommun. I detta skulle
befintligt vattenverk byggas om för avsaltning.
En artikel i Strömstads tidning belyser läget avseende avsaltning och/eller
dricksvattenledning från Strömstads kommun:
https://www.stromstadstidning.se/nyheter/str%C3%B6mstad/va-l%C3%B6sningkan-kosta-176-miljoner-1.2112880
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 167 den 19 september 2019
Samhällsbyggnadsnämnden, § 216 den 21 augusti 2019
Kommunfullmäktige, § 165 den 16 maj 2019
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-09-12
Tjänsteutlåtande den 12 augusti 2019
Motion den 9 maj 2019
Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.
Benny Andersson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Bo Bertelsens förslag väljs.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2019-09-12

Dnr 2019/220-432

Kommunstyrelsen

Torbjörn Hall
Kommunsekreterare
0304-60 10 20
torbjorn.hall@tjorn.se

Kommunstyrelsen

Svar på motion från socialdemokraternas
ledamöter avseende åtgärd mot vattenbrist
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.
Sammanfattning
Socialdemokraternas ledamöter har genom gruppledare Rikard Larsson
(S) lämnat in en motion avseende åtgärd mot vattenbrist.
Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden som yttrat sig
och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad
då åtgärder som föreslås enligt motionen är redan påbörjade enligt VAavdelningens redovisning.
Motionens innehåll
”Vi hade en torr sommar 2018. Effekten har gjort dricksvatten till en
bristvara. Vi ligger långt efter i normalnederbörd och nivåer i våra
vattentäkter. Diskussioner och arbete har satts igång kring en ny
vattenledning från Göta Älv i Kungälv till Stenungsund men denna
eventuella lösning ligger flera år fram i tiden. Avtal kring Tjörns
kommuns påkoppling på denna ledning finns inte i dagsläget.
På Öland tar man nu in vatten från Kalmarsund till sina
avsaltningsanläggningar. Fler kommuner t. ex Gotland har liknande
projekt på gång för att komplettera sitt vatten vid behov. Vi
Socialdemokrater vill att Tjörns kommun gör en utredning kring vilka
förutsättningar det finns för Tjörns kommun.

TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

Utifrån ovanstående föreslår vi:
att Tjörns kommun startar en utredning om att starta egna anläggningar
för att hämta vatten från havet och avsalta detta till dricksvatten.”
Svar från VA-avdelningen
Avdelningens utredningsresurser ser redan över ett flertal alternativa
metoder för att återanvända sötvatten och kunna köpa in från fler
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kommuner än Stenungsund. Det handlar om att hitta en bra balans mellan
produktionskostnad och tillförlitlighet. Under de månader som
dricksvattenbehovet är som störst behöver vi ha fyllda reservoarvolymer
för att klara klimatmässiga variationer, därför har VA-avdelningen
intensifierat arbetet med att arbeta fram olika alternativ till befintlig
ytvattentäkt. Arbetet bedrivs tvärfunktionellt inom samhällsbyggnad och
vi söker bidragspengar för olika inriktningar.
På västkusten har endast en kommun utrett avsaltningsverk – det är
Strömstads kommun avseende Kosterskärgården. Utredningen har kört
fast och varken Masterplan 1 eller 2 har tagits vidare till beslut.
Investeringen för >500 permanentboende på Kosteröarna bedömdes
uppgå till dryga 160 Mkr under 2011 då den andra utredningsrapporten
landade hos Strömstads kommun. I detta skulle befintligt vattenverk
byggas om för avsaltning.
En artikel i Strömstads tidning belyser läget avseende avsaltning
och/eller dricksvattenledning från Strömstads kommun:
https://www.stromstadstidning.se/nyheter/str%C3%B6mstad/val%C3%B6sning-kan-kosta-176-miljoner-1.2112880
Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden, § 216 den 21 augusti 2019
Kommunfullmäktige, § 165 den 16 maj 2019
Bilagor
Tjänsteutlåtande den 12 augusti 2019
Motion den 9 maj 2019

Ann-Britt Svedberg
Kommunchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-08-21

§214

Svar på remiss avseende motion från socialdemokraternas ledamöter
avseende åtgärd mot vattenbrist
2019/120
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att motionen anses besvarad då åtgärder som föreslås enligt
motionen är redan påbörjade enligt VA-avdelningens redovisning.
Sammanfattning
Socialdemokraternas ledamöter har genom gruppledare Rikard Larsson (S) lämnat
in en motion avseende åtgärd mot vattenbrist.
Motionens innehåll
”Vi hade en torr sommar 2018. Effekten har gjort dricksvatten till en bristvara. Vi
ligger långt efter i normalnederbörd och nivåer i våra vattentäkter. Diskussioner och
arbete har satts igång kring en ny vattenledning från Göta Älv i Kungälv till
Stenungsund men denna eventuella lösning ligger flera år fram i tiden. Avtal kring
Tjörns kommuns påkoppling på denna ledning finns inte i dagsläget.
På Öland tar man nu in vatten från Kalmarsund till sina avsaltningsanläggningar.
Fler kommuner t. ex Gotland har liknande projekt på gång för att komplettera sitt
vatten vid behov. Vi Socialdemokrater vill att Tjörns kommun gör en utredning
kring vilka förutsättningar det finns för Tjörns kommun.
Utifrån ovanstående föreslår vi:
att Tjörns kommun startar en utredning om att starta egna anläggningar för att
hämta vatten från havet och avsalta detta till dricksvatten.”
Svar från VA-avdelningen
Avdelningens utredningsresurser ser redan över ett flertal alternativa metoder för att
återanvända sötvatten och kunna köpa in från fler kommuner än Stenungsund. Det
handlar om att hitta en bra balans mellan produktionskostnad och tillförlitlighet.
Under de månader som dricksvattenbehovet är som störst behöver vi ha fyllda
reservoarvolymer för att klara klimatmässiga variationer, därför har VAavdelningen intensifierat arbetet med att arbeta fram olika alternativ till befintlig
ytvattentäkt. Arbetet bedrivs tvärfunktionellt inom samhällsbyggnad och vi söker
bidragspengar för olika inriktningar.
På västkusten har endast en kommun utrett avsaltningsverk – det är Strömstads
kommun avseende Kosterskärgården. Utredningen har kört fast och varken
Masterplan 1 eller 2 har tagits vidare till beslut. Investeringen för >500
permanentboende på Kosteröarna bedömdes uppgå till dryga 160 Mkr under 2011
Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden

2019-08-21

då den andra utredningsrapporten landade hos Strömstads kommun. I detta skulle
befintligt vattenverk byggas om för avsaltning.
En artikel i Strömstads tidning belyser läget avseende avsaltning och/eller
dricksvattenledning från Strömstads kommun:
https://www.stromstadstidning.se/nyheter/str%C3%B6mstad/va-l%C3%B6sningkan-kosta-176-miljoner-1.2112880
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-08-12
Motion den 9 maj 2019.
Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Andersson (L) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla
förvaltningens förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Dnr 2019/120-

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Anders Möller
Avdelningschef VA
0304 - 60 12 93
anders.moller@tjorn.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Svar på remiss avseende motion från
socialdemokraternas ledamöter avseende åtgärd
mot vattenbrist
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att motionen anses besvarad då åtgärder som
föreslås enligt motionen är redan påbörjade enligt VA-avdelningens
redovisning.
Sammanfattning
Socialdemokraternas ledamöter har genom gruppledare Rikard Larsson
(S) lämnat in en motion avseende åtgärd mot vattenbrist.
Motionens innehåll
”Vi hade en torr sommar 2018. Effekten har gjort dricksvatten till en
bristvara. Vi ligger långt efter i normalnederbörd och nivåer i våra
vattentäkter. Diskussioner och arbete har satts igång kring en ny
vattenledning från Göta Älv i Kungälv till Stenungsund men denna
eventuella lösning ligger flera år fram i tiden. Avtal kring Tjörns
kommuns påkoppling på denna ledning finns inte i dagsläget.
På Öland tar man nu in vatten från Kalmarsund till sina
avsaltningsanläggningar. Fler kommuner t. ex Gotland har liknande
projekt på gång för att komplettera sitt vatten vid behov. Vi
Socialdemokrater vill att Tjörns kommun gör en utredning kring vilka
förutsättningar det finns för Tjörns kommun.

TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

Utifrån ovanstående föreslår vi:
att Tjörns kommun startar en utredning om att starta egna anläggningar
för att hämta vatten från havet och avsalta detta till dricksvatten.”
Bilagor
Motion den 9 maj 2019.
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Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ärendet
Svar från VA-avdelningen
Avdelningens utredningsresurser ser redan över ett flertal alternativa
metoder för att återanvända sötvatten och kunna köpa in från fler
kommuner än Stenungsund. Det handlar om att hitta en bra balans mellan
produktionskostnad och tillförlitlighet. Under de månader som
dricksvattenbehovet är som störst behöver vi ha fyllda reservoarvolymer
för att klara klimatmässiga variationer, därför har VA-avdelningen
intensifierat arbetet med att arbeta fram olika alternativ till befintlig
ytvattentäkt. Arbetet bedrivs tvärfunktionellt inom samhällsbyggnad och
vi söker bidragspengar för olika inriktningar.
På västkusten har endast en kommun utrett avsaltningsverk – det är
Strömstads kommun avseende Kosterskärgården. Utredningen har kört
fast och varken Masterplan 1 eller 2 har tagits vidare till beslut.
Investeringen för >500 permanentboende på Kosteröarna bedömdes
uppgå till dryga 160 Mkr under 2011 då den andra utredningsrapporten
landade hos Strömstads kommun. I detta skulle befintligt vattenverk
byggas om för avsaltning.
En artikel i Strömstads tidning belyser läget avseende avsaltning
och/eller dricksvattenledning från Strömstads kommun:
https://www.stromstadstidning.se/nyheter/str%C3%B6mstad/val%C3%B6sning-kan-kosta-176-miljoner-1.2112880

Marie-Louise Bergqvist
Förvaltningschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-09-09
Kommunstyrelsen

§ 154

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om
viltkött
2021/126
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå
motionen.
Reservation
Martin Johansson (-) fd (SD) reserverar sig till förmån för eget
förslag.
Sammanfattning
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om viltkött,
med följande yrkande:
”- Att kommunstyrelsen ser över författningar och upphandlingar
med syfte att öka inköpet av viltkött från svenska leverantörer och
där det är möjligt, gynna lokala företag och lantbrukare.
- Att kommunstyrelsen ser över författningar och upphandlingar
för att möjliggöra en ökning av servering på svenskt viltkött i sina
verksamheter.”
Kommunen har begränsad möjlighet att ställa krav på svenskt,
lokal- eller närproducerat i upphandlingar då det riskerar att
strida mot upphandlingsrättsliga principer. Det är emellertid
möjligt för kommunen att skapa förutsättningar i
upphandlingsprocessen som gör att lokal- och närproducerade
varor kan köpas in. Kommunen arbetar redan med detta i sina
upphandlingar och några ytterligare initiativ i detta avseende
bedöms inte vara nödvändigt i nuläget.
Vad gäller inköp av viltkött så har kommunen redan idag, via
befintligt ramavtal ”Livsmedel Grossist”, möjlighet att beställa
viltkött.
För det fall kommunens måltidsverksamhet önskar servera
viltkött utöver det som finns att tillgå via ramavtal kan leverantör,
som är godkänd av Livsmedelsverket och sin hemvistkommunen,
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

lämna en intresseanmälan om att få leverera till kommunen. Det
finns därmed redan möjlighet att öka kommunens inköp av
viltkött genom befintliga kanaler. Några ytterligare åtgärder i
detta avseende bedöms inte behövas.
Förvaltningen föreslår därför att motionen ska avslås.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-26, § 145
Tjörns Måltids AB 2021-05-19, § 29
Kommunfullmäktige 2021-04-22, § 99
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-06-04
Motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om viltkött
Remissvar Tjörns Måltids AB
Förslag till beslut på sammanträdet
Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla
arbetsutskottets förslag.
Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla
motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Rosalie Sanyangs (S)
förslag väljs.
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Sammanträdesdatum 2021-08-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 145

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om
viltkött
2021/126
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Sammanfattning
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om viltkött,
med följande yrkande:
”- Att kommunstyrelsen ser över författningar och upphandlingar
med syfte att öka inköpet av viltkött från svenska leverantörer och
där det är möjligt, gynna lokala företag och lantbrukare.
- Att kommunstyrelsen ser över författningar och upphandlingar
för att möjliggöra en ökning av servering på svenskt viltkött i sina
verksamheter.”
Kommunen har begränsad möjlighet att ställa krav på svenskt,
lokal- eller närproducerat i upphandlingar då det riskerar att
strida mot upphandlingsrättsliga principer. Det är emellertid
möjligt för kommunen att skapa förutsättningar i
upphandlingsprocessen som gör att lokal- och närproducerade
varor kan köpas in. Kommunen arbetar redan med detta i sina
upphandlingar och några ytterligare initiativ i detta avseende
bedöms inte vara nödvändigt i nuläget.
Vad gäller inköp av viltkött så har kommunen redan idag, via
befintligt ramavtal ”Livsmedel Grossist”, möjlighet att beställa
viltkött.
För det fall kommunens måltidsverksamhet önskar servera
viltkött utöver det som finns att tillgå via ramavtal kan leverantör,
som är godkänd av Livsmedelsverket och sin hemvistkommunen,
lämna en intresseanmälan om att få leverera till kommunen. Det
finns därmed redan möjlighet att öka kommunens inköp av
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

viltkött genom befintliga kanaler. Några ytterligare åtgärder i
detta avseende bedöms inte behövas.
Förvaltningen föreslår därför att motionen ska avslås.
Tidigare beslut
Tjörns Måltids AB 2021-05-19, § 29
Kommunfullmäktige 2021-04-22, § 99
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-06-04
Motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om viltkött
Remissvar Tjörns Måltids AB
Förslag till beslut på sammanträdet
Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla
förvaltningens förslag.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-06-04

Dnr 2021/126-059

Kommunstyrelsen

Elisabeth Svensson
Gruppledare Upphandlare
0304-60 12 87
elisabeth.svensson@tjorn.se

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande - Svar på motion från Martin
Johansson (-) fd (SD) om viltkött
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Sammanfattning
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om viltkött, med
följande yrkande:
”- Att kommunstyrelsen ser över författningar och upphandlingar med
syfte att öka inköpet av viltkött från svenska leverantörer och där det är
möjligt, gynna lokala företag och lantbrukare.
- Att kommunstyrelsen ser över författningar och upphandlingar för att
möjliggöra en ökning av servering på svenskt viltkött i sina
verksamheter.”
Kommunen har begränsad möjlighet att ställa krav på svenskt, lokaleller närproducerat i upphandlingar då det riskerar att strida mot
upphandlingsrättsliga principer. Det är emellertid möjligt för
kommunen att skapa förutsättningar i upphandlingsprocessen som gör
att lokal- och närproducerade varor kan köpas in. Kommunen arbetar
redan med detta i sina upphandlingar och några ytterligare initiativ i
detta avseende bedöms inte vara nödvändigt i nuläget.
Vad gäller inköp av viltkött så har kommunen redan idag, via befintligt
ramavtal ”Livsmedel Grossist”, möjlighet att beställa viltkött.
För det fall kommunens måltidsverksamhet önskar servera viltkött
utöver det som finns att tillgå via ramavtal kan leverantör, som är
godkänd av Livsmedelsverket och sin hemvistkommunen, lämna en
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intresseanmälan om att få leverera till kommunen. Det finns därmed
redan möjlighet att öka kommunens inköp av viltkött genom befintliga
kanaler. Några ytterligare åtgärder i detta avseende bedöms inte
behövas.
Förvaltningen föreslår därför att motionen ska avslås.

Tidigare beslut
Tjörns Måltids AB 2021-05-19, § 29
Kommunfullmäktige 2021-04-22, § 99
Bilagor
Motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om viltkött
Remissvar Tjörns Måltids AB, bilaga 2
Ärendet
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om viltkött, med
följande yrkande:
- Att kommunstyrelsen ser över författningar och upphandlingar med
syfte att öka inköpet av viltkött från svenska leverantörer och där det är
möjligt, gynna lokala företag och lantbrukare.
- Att kommunstyrelsen ser över författningar och upphandlingar för att
möjliggöra en ökning av servering på svenskt viltkött i sina
verksamheter.
Upphandlingsenhetens svar
Alla inköp offentlig sektor genomför ska ske i enlighet med EUdirektiv, svensk lagstiftning och kommunens inköps- och
upphandlingspolicy. Den lag som främst berör kommunens inköp av
livsmedel är lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.
Kommunen har via samverkan med Göteborgs Stad och
kranskommuner inom GR ramavtal avseende ”Livsmedel Grossist”. I
upphandlat sortimentet finns viltkött att beställa. Produkterna levereras
till största delen av Tvärskogs vilt som bedriver slakt, styckning och
paketering av viltprodukter. Inköp av vilt görs från gods och gårdar i
södra och mellersta Sverige.
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Svenska företag och lantbrukare
Kommunen får inte ställa krav i en upphandling som innebär att bara
svenska leverantörer kan uppfylla kraven. Detta strider mot den
gemenskapsrättsliga principen om icke-diskriminering.
Lokal- och närproducerade livsmedel
Krav på lokal- och närproducerat är i princip alltid otillåtet då detta
strider mot de gemenskapsrättsliga principerna, främst
likabehandlings- och proportionalitetsprincipen.
Krav på råvaran
Det är heller inte tillåtet i offentlig upphandling att kräva att råvaror
ska ha ett lokalt, regionalt eller nationellt ursprung. Genom att ställa
krav på att produkterna ska leva upp till exempelvis nivå motsvarande
svensk lagstiftning ökar möjligheterna för svenska leverantörer att delta
i upphandlingar. Även utländska producenter som uppfyller kraven
ska ha samma möjligheter att leverera till offentlig sektor.
Möjligheter att köpa in lokalproducerade varor
Kommunen genomför inom ramen för vad som är tillåtet i ramavtalet
”Livsmedel Grossist” mindre direktupphandlingar för att möjliggöra
för små och medelstora lokala leverantörer att leverera lokalproducerat
till kommunen.
På kommunens hemsida, upphandling och inköp, finns möjlighet för
leverantörer att anmäla intresse för leverans av livsmedel till
kommunens måltidsverksamheter. Intresset för detta bland
leverantörer bedöms emellertid vara svalt, se bilaga 2.
Tjörns Måltids AB anför i sitt remissvar (bilaga 2) att viltkött inte
efterfrågas i någon större utsträckning bland deras gäster och att det
därför inte är säkert att ökad viltköttservering är något som skulle ses
som positivt.
Trots att inte efterfrågan efter viltkött är så stor, kommer bolaget under
hösten 2021 att delta i ett vildsvinsprojekt – ”Vildt och välsmakande –
vildsvinets väg till var mans tallrik” som drivs av Hushållningssällskapet,
i syfte att lyfta vildsvinskonsumtionen framöver.
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Förvaltningens slutsats
Förvaltningen bedömer att det redan idag finns möjligheter att öka
kommunens servering av viltkött. Det anses därför inte behövas några
ytterligare insatser i detta avseende för tillfället.
Med hänsyn till detta samt den omständigheten att kommunen redan
idag arbetar för att möjliggöra inköp av lokalproducerade livsmedel
anser förvaltningen att motion bör avslås.

Evike Sandor
Kommundirektör

161

•

•

162

163

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-05-19
Styrelsemöte nr.

§ 29

Svar på remiss: Motion från Martin Johansson (-) fd (SD)
om viltkött
2021/8
Beslut
Styrelsen för Tjörns Måltids AB anser att motionen är besvarad.
Sammanfattning
Martin Johansson (-) fd (SD) har inkommit med en skrivelse till
kommunstyrelsens arbetsutskott om viltkött.
”Att se över författningar och upphandlingar med syfte att öka
inköpet av viltkött från svenska leverantörer och där det är
möjligt, gynna lokala företag och lantbrukare.”
Tjörns Måltids AB har kommit fram till följande:
För att möjliggöra inköp från små och medelstora
livsmedelsleverantörer har Tjörns kommun och Tjörns Måltids AB
en öppen intresseanmälan för livsmedel. Leverantörer av viltkött
kan där anmäla sitt intresse och utifrån det kan sedan inköp av
viltkött göras. Hittills har ingen visat intresse för att leverera
viltkött.
Tjörns Måltids AB bedömer att möjligheten till att leverera viltkött
till kommunen finns men inget intresse har visats av leverantörer.
”Att se över författningar och upphandlingar för att möjliggöra en
ökning av servering på svenskt viltkött i sina verksamheter”
Tjörns Måltids AB har kommit fram till följande:
På grossistupphandlingen av livsmedel finns tillgång på svenskt
viltkött vilket skapar förutsättningar för att öka serveringen av vilt
på våra menyer. Dock så är tillgången av viltkött till viss del
säsongs styrt. Vidare är inte viltkött något som våra gäster hittills
har efterfrågat varpå det är viktigt att vi vid en ökad servering
stämmer av hur gästerna mottager menyförändringen. Vidare
Justerandes sign
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kommer Tjörns Måltids AB hösten 2021 delta i ett vildsvinsprojekt
– ”Vildt och välsmakande – vildsvinets väg till var mans tallrik”
som drivs av Hushållningssällskapet till syfte för att lyfta
vildsvins konsumtionen fram över.
Tjörns Måltids AB bedömer att förslag med ökad servering av vilt
är möjlig men utifrån tillgång och gästens efterfrågan.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-05-12
Motion från Martin Johansson – fd SD om viltkött
Beslut KF 2021-04-22 Anmälan om motion
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Avdelningschef
0304-60 14 80
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Dnr 2021/8-

Styrelsen för Tjörns Måltids AB

Svar på motion om viltkött
Förslag till beslut
Styrelsen för Tjörns Måltids AB anser att motionen är besvarad.
Sammanfattning
Martin Johansson (-) fd (SD) har inkommit med en skrivelse till
kommunstyrelsens arbetsutskott om viltkött.
”Att se över författningar och upphandlingar med syfte att öka inköpet av
viltkött från svenska leverantörer och där det är möjligt, gynna lokala
företag och lantbrukare.”
Tjörns Måltids AB har kommit fram till följande:
För att möjliggöra inköp från små och medelstora livsmedelsleverantörer
har Tjörns kommun och Tjörns Måltids AB en öppen intresseanmälan för
livsmedel. Leverantörer av viltkött kan där anmäla sitt intresse och
utifrån det kan sedan inköp av viltkött göras. Hittills har ingen visat
intresse för att leverera viltkött.
Tjörns Måltids AB bedömer att möjligheten till att leverera viltkött till
kommunen finns men inget intresse har visats av leverantörer.
”Att se över författningar och upphandlingar för att möjliggöra en ökning
av servering på svenskt viltkött i sina verksamheter”
Tjörns Måltids AB har kommit fram till följande:
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På grossistupphandlingen av livsmedel finns tillgång på svenskt viltkött
vilket skapar förutsättningar för att öka serveringen av vilt på våra
menyer. Dock så är tillgången av viltkött till viss del säsongs styrt.
Vidare är inte viltkött något som våra gäster hittills har efterfrågat varpå
det är viktigt att vi vid en ökad servering stämmer av hur gästerna
mottager menyförändringen. Vidare kommer Tjörns Måltids AB hösten
2021 delta i ett vildsvinsprojekt – ”Vildt och välsmakande – vildsvinets
väg till var mans tallrik” som drivs av Hushållningssällskapet till syfte
för att lyfta vildsvins konsumtionen fram över.

Tjörns Måltids AB
Adress: Höviksnäsvägen 1B
471 70 Höviksnäs

Tel: 0304-60 10 00
Internet: www.tjorn.se
E-post: kommun@tjorn.se
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Tjörns Måltids AB bedömer att förslag med ökad servering av vilt är
möjlig men utifrån tillgång och gästens efterfrågan.

Bilagor
Motion från Martin Johansson – fd SD om viltkött
Beslut KF 2021-04-22 Anmälan om motion

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Barnperspektivet
Tjörns Måltids AB har använt Tjörns kommuns barnchecklista och
kommit fram till att beslutet påverkar barn om viltkött ingår i menyn.

Solbritt Törnqvist
VD Tjörns Måltids AB

Tjörns Måltids AB
Adress: Höviksnäsvägen 1B
471 70 Höviksnäs
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§ 155

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om
blodgivning
2021/120
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå
motionen.
Reservation
Martin Johansson (-) fd (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Sammanfattning
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om
blodgivning, med följande yrkande:
”1. Att kommunfullmäktige beslutar att anställda i Tjörns
kommun ges möjlighet, att på betald arbetstid, lämna blod.
2. Att kommunfullmäktige uppdrar åt Tjörns kommun att som
arbetsgivare föregå med gott exempel och uttala sig positivt till
anställda att bli blodgivare.
3. Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att
utreda kostnaden för att införa möjligheten till blodgivning på
betald arbetstid för anställda i Tjörns kommun.
4. Att kommunfullmäktige beslutar att på försök i ett år införa
blodgivning på betald arbetstid för anställda i Tjörns kommun för
att kunna utvärdera kostnaderna och om det fungerat väl i
organisationen.”
Att förse regionens sjukhus med blod är främst en sekundär
kommunal fråga. Om det ska bli en fråga för primärkommunal
verksamhet torde regionen tillföra kommunen ekonomiskt stöd
utifrån motionärens önskemål.
Efter kontakt med Västra Götalandsregionen informerar de att ett
inbokat besök tar ca 45 minuter. Med restid till Kungälv som är
närmaste ort där de har fast central tar detta drygt 80 minuter,
Justerandes sign
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sammanlagt ca 2 timmar. Med anledning av att en stor del av vår
verksamhet kräver vikarie när ordinarie personal är frånvarande,
och det är inte möjligt att ta in vikarier på så få timmar.
Konsekvensen kan komma bli att vikariekostnaderna blir höga.
Ett alternativ för våra medarbetare är att ta sig till den blodbuss
som med jämna tillfällen finns i Stenungssund. Då de enbart
bedriver dropp in-mottagning kan väntetiden blir betydligt
längre. Men deras besökstider är främst från klockan 12.30 till
18.00 Vilket ger möjlighet för anställa att besöka denna blodbuss
efter ordinarie arbetstid.
Orust kommun har sedan 2010 erbjudit sina medarbetare
möjlighet att lämna blod på arbetstid. Inga ledighetsansökningar
har inkommit.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår utifrån ovanstående att
motionen avslås.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-26, § 146
Kommunfullmäktige 2021-04-22, § 97
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-06-29
Motion 2021-04-06
Förslag till beslut på sammanträdet
Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla
arbetsutskottets förslag.
Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla
motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Rosalie Sanyangs (S)
förslag väljs.
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§ 146

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om
blodgivning
2021/120
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Sammanfattning
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om
blodgivning, med följande yrkande:
”1. Att kommunfullmäktige beslutar att anställda i Tjörns
kommun ges möjlighet, att på betald arbetstid, lämna blod.
2. Att kommunfullmäktige uppdrar åt Tjörns kommun att som
arbetsgivare föregå med gott exempel och uttala sig positivt till
anställda att bli blodgivare.
3. Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att
utreda kostnaden för att införa möjligheten till blodgivning på
betald arbetstid för anställda i Tjörns kommun.
4. Att kommunfullmäktige beslutar att på försök i ett år införa
blodgivning på betald arbetstid för anställda i Tjörns kommun för
att kunna utvärdera kostnaderna och om det fungerat väl i
organisationen.”
Att förse regionens sjukhus med blod är främst en sekundär
kommunal fråga. Om det ska bli en fråga för primärkommunal
verksamhet torde regionen tillföra kommunen ekonomiskt stöd
utifrån motionärens önskemål.
Efter kontakt med Västra Götalandsregionen informerar de att ett
inbokat besök tar ca 45 minuter. Med restid till Kungälv som är
närmaste ort där de har fast central tar detta drygt 80 minuter,
sammanlagt ca 2 timmar. Med anledning av att en stor del av vår
verksamhet kräver vikarie när ordinarie personal är frånvarande,
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och det är inte möjligt att ta in vikarier på så få timmar.
Konsekvensen kan komma bli att vikariekostnaderna blir höga.
Ett alternativ för våra medarbetare är att ta sig till den blodbuss
som med jämna tillfällen finns i Stenungssund. Då de enbart
bedriver dropp in-mottagning kan väntetiden blir betydligt
längre. Men deras besökstider är främst från klockan 12.30 till
18.00 Vilket ger möjlighet för anställa att besöka denna blodbuss
efter ordinarie arbetstid.
Orust kommun har sedan 2010 erbjudit sina medarbetare
möjlighet att lämna blod på arbetstid. Inga ledighetsansökningar
har inkommit.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår utifrån ovanstående att
motionen avslås.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige 2021-04-22, § 97
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-06-29
Motion 2021-04-06
Förslag till beslut på sammanträdet
Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla
förvaltningens förslag.
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Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om
blodgivning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Sammanfattning
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om blodgivning,
med följande yrkande:
”1. Att kommunfullmäktige beslutar att anställda i Tjörns kommun ges
möjlighet, att på betald arbetstid, lämna blod.
2. Att kommunfullmäktige uppdrar åt Tjörns kommun att som
arbetsgivare föregå med gott exempel och uttala sig positivt till
anställda att bli blodgivare.
3. Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda
kostnaden för att införa möjligheten till blodgivning på betald arbetstid
för anställda i Tjörns kommun.
4. Att kommunfullmäktige beslutar att på försök i ett år införa
blodgivning på betald arbetstid för anställda i Tjörns kommun för att
kunna utvärdera kostnaderna och om det fungerat väl i
organisationen.”
Att förse regionens sjukhus med blod är främst en sekundär kommunal
fråga. Om det ska bli en fråga för primärkommunal verksamhet torde
regionen tillföra kommunen ekonomiskt stöd utifrån motionärens
önskemål.
Efter kontakt med Västra Götalandsregionen informerar de att ett
inbokat besök tar ca 45 minuter. Med restid till Kungälv som är
närmaste ort där de har fast central tar detta drygt 80 minuter,
sammanlagt ca 2 timmar. Med anledning av att en stor del av vår
verksamhet kräver vikarie när ordinarie personal är frånvarande, och
Postadress
Tjörns kommun
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det är inte möjligt att ta in vikarier på så få timmar. Konsekvensen kan
komma bli att vikariekostnaderna blir höga.
Ett alternativ för våra medarbetare är att ta sig till den blodbuss som
med jämna tillfällen finns i Stenungssund. Då de enbart bedriver dropp
in-mottagning kan väntetiden blir betydligt längre. Men deras
besökstider är främst från klockan 12.30 till 18.00 Vilket ger möjlighet
för anställa att besöka denna blodbuss efter ordinarie arbetstid.
Orust kommun har sedan 2010 erbjudit sina medarbetare möjlighet att
lämna blod på arbetstid.
Inga ledighetsansökningar har inkommit.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår utifrån ovanstående att
motionen avslås.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige 2021-04-22, § 97
Bilagor
Motion 2021-04-06
Ärendet
Motionären har följande yrkanden:
”1. Att kommunfullmäktige beslutar att anställda i Tjörns kommun ges
möjlighet, att på betald arbetstid, lämna blod.”
Som framgår av inledningen är förvaltningen tveksam till denna
åtgärd.
2. ”Att kommunfullmäktige uppdrar åt Tjörns kommun att som
arbetsgivare föregå med gott exempel och uttala sig positivt till
anställda att bli blodgivare.”
Detta ser förvaltningen som en möjlig åtgärd att genom sina
kommunikationskanaler förmedla vikten av att enskilda medborgare
blir blodgivare.
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3.” Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda
kostnaden för att införa möjligheten till blodgivning på betald arbetstid
för anställda i Tjörns kommun.”
Förvaltningen ser detta uppdrag som omöjligt. För att kunna
genomföra detta uppdrag behöver arbetsgivaren registrera samtliga
kommunanställda som idag lämnar blod, för utifrån detta göra en
bedömning hur många fler som kommer att nyttja denna möjlighet.
En registrering av denna art är tveksam utifrån GDPR.
Uppgifterna torde även falla under sekretess, då kommunen inte kan
efterfråga hos blodgivningscentralen vilka kommunanställda som i
dagsläget lämnar blod.
Som framgår av exemplet Orust, är det mycket troligt att anställda
lämnar blod utan att informera sin arbetsgivare.
4. ”Att kommunfullmäktige beslutar att på försök i ett år införa
blodgivning på betald arbetstid för anställda i Tjörns kommun för att
kunna utvärdera kostnaderna och om det fungerat väl i
organisationen.”
Förvaltningen gör bedömningen att uppdraget inte blir aktuellt utifrån
det förslag som har lämnats från förvaltningen.

Evike Sandor
Kommundirektör
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§ 156

Svar på motion från Anna Wängborg (MP) och Tanja
Siladji Dahne (MP) om korrigering av beräkningsregler
för partistöd
2021/164
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Nuvarande beräkningsregler ska gälla och motionen avslås
2. Notera att det i arvodesberedningens uppdrag ingår att se över hur
partistödet är konstruerat.
Sammanfattning
Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne har lämnat in en
motion med förslag att kommunens beräkningsregler för partistöd
ska ses över och korrigeras. Detta då de anser att nu gällande
regler missgynnar mindre partier.
Kommunallagens bestämmelser ger kommuner stor frihet att
själva bestämma hur partistödet ska utformas så länge inte
reglerna otillbörligt gynnar eller missgynnar något parti.
I Tjörns kommun beräknas partistödet enligt kommunens Regler
för kommunalt partistöd. Senaste revidering av reglerna gjordes
år 2016.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-26, § 147
Kommunfullmäktige 2021-05-20, § 124
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-07-06
Regler för kommunalt partistöd, bilaga 1
Motion 2021-05-14
Förslag till beslut på sammanträdet
Gert Kjellberg (TP) och George Strömbom (C) föreslår att
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.
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Martin Johansson (-) fd (SD) och Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att
kommunstyrelsen ska bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Gert Kjellbergs (TP) och
George Strömboms (C) förslag väljs.
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§ 147

Svar på motion från Anna Wängborg (MP) och Tanja
Siladji Dahne (MP) om korrigering av beräkningsregler
för partistöd
2021/164
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att:
1. Nuvarande beräkningsregler ska gälla och motionen avslås
2. Notera att det i arvodesberedningens uppdrag ingår att se över hur
partistödet är konstruerat.
Sammanfattning
Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne har lämnat in en
motion med förslag att kommunens beräkningsregler för partistöd
ska ses över och korrigeras. Detta då de anser att nu gällande
regler missgynnar mindre partier.
Kommunallagens bestämmelser ger kommuner stor frihet att
själva bestämma hur partistödet ska utformas så länge inte
reglerna otillbörligt gynnar eller missgynnar något parti.
I Tjörns kommun beräknas partistödet enligt kommunens Regler
för kommunalt partistöd. Senaste revidering av reglerna gjordes
år 2016.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige 2021-05-20, § 124
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-07-06
Regler för kommunalt partistöd, bilaga 1
Motion 2021-05-14
Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:
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1. Nuvarande beräkningsregler ska gälla och motionen avslås
2. Notera att det i arvodesberedningens uppdrag ingår att se över hur
partistödet är konstruerat.
Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla Bo Bertelsens
(M) förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande - Svar på motion från Anna Wängborg
(MP) och Tanja Siladji Dahne (MP) om korrigering av
beräkningsregler för partistöd
Sammanfattning
Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne har lämnat in en motion
med förslag att kommunens beräkningsregler för partistöd ska ses över
och korrigeras. Detta då de anser att nu gällande regler missgynnar
mindre partier.
Kommunallagens bestämmelser ger kommuner stor frihet att själva
bestämma hur partistödet ska utformas så länge inte reglerna
otillbörligt gynnar eller missgynnar något parti.
I Tjörns kommun beräknas partistödet enligt kommunens Regler för
kommunalt partistöd. Senaste revidering av reglerna gjordes år 2016.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige 2021-05-20, § 124
Bilagor
Regler för kommunalt partistöd, bilaga 1
Ärendet
Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne har lämnat in följande motion.
Nuvarande beräkningsmodell för partistöd ger orättvisa och ojämlika resultat.
Nuvarande regler uppkom under en tid, när några få större partier dominerade
och satte agendan. De små partierna fick mycket mindre och de större fick
mycket mer i partistöd. Idag är situationen en annan. Stora partier blir mindre
och mindre, små partier växer och har en viktig roll i det politiska arbetet i
kommunen

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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För en god demokrati och för att ge de mindre partierna bättre möjligheter att
agera på demokratins villkor, är det nödvändigt att korrigera beräkningsregler
för partistöd.
Dagens partistöd är 10 000: - som grundstöd till varje parti per år plus
omkring 14 500: - för varje mandat i fullmäktige. Med 9 st. partier blir
totalkostnaden 9 x 10 000: - + 41 x 14 500: - = 684 500 kronor per år.
Under fyra år mellan kommunalvalen blir totalsumman som delas ut av
skattebetalarnas medel = kronor 2 738 000. Denna kostnaden är förmodligen
rimlig för Tjörns kommun.
Räkneexempel för att belysa obalansen mellan partier med få mandat och
partier med fler mandat.
Vi väljer som belysande exempel: Ett parti med 2 mandat respektive ett parti
med 8 mandat och fyra års partistöd mellan kommunalvalen.
Parti med åtta mandat: 4x10 000: - +4x8x14 500: -= totalalt partistöd = 504
000: Parti med två mandat: 4x10 000: - +4x2x14 500: -= totalalt partistöd = 156
000: Skillnaden är kronor 348 000: - vilket ger en stor ekonomisk obalans för mindre
partier att verka för demokratins utveckling.
Vår utgångspunkt är att grundstödet per parti borde vara ett basbelopp, dvs.
för 2022, vilket ger en kostnad för nio partier på 9x46 500:- = 418 500:- per år.
För att nå samma totalkostnad blir resterande belopp 684 500:- - 418 500 = 266
000:-. Med 41 mandat blir då stödet per mandat 6487:- per år. Detta förslag
skulle ge en rimligare fördelning till partierna
Miljöpartiet Tjörn yrkar därför att:
1. Arvodesberedningen får i uppdrag att se över beräkningsregler för
kommunens partistöd
2. Lämna ett förslag till korrigering inför nästkommande mandatperiod med en
mer rimlig och balanserad fördelning
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Gällande rätt
Kommuner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska
partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin
(partistöd). 1
Partistöd får ges till de politiska partier som är representerade i
fullmäktige och som är juridiska personer. Ett parti är representerat om
det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd
enligt 14 kap. vallagen.
Partistöd får ges också till ett parti som har upphört att vara
representerat i fullmäktige, dock endast under ett år efter det att
representationen upphörde.
Kommuner har stor frihet att själva bestämma hur partistödet ska
utformas så länge inte reglerna otillbörligt gynnar eller missgynnar
något parti.2
Detta innebär t.ex. att det i allmänhet inte är tillräckligt med ett stöd
som fördelas enbart efter mandat. Även alltför lågt bestämt grundstöd
kan innebära otillbörligt gynnande eller missgynnande av partier.
Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten) har bedömt
att ett grundstöd om sammanlagt 3 procent av det totala partistödet
utgjorde en alltför låg andel av partistödet för att det skulle anses vara
godtagbart. Detta då mandaten i fullmäktige var ojämnt fördelade.3 I ett
annat fall har en fördelning som innebar att grundstödet uppgick till 12
procent av det totala beloppet ansetts godtagbar.4
Regler för Tjörns kommun
I Tjörns kommun beräknas partistödet enligt kommunens ”Regler för
kommunalt partistöd”, se bilaga 1. Enligt dessa regler utgår idag
partistöd med totalt 15 prisbasbelopp (714 000 kronor för 2021). Från
detta belopp betalas ett grundstöd till varje parti som är representerat i
fullmäktige med 10 000 kronor (sammanlagt 90 000 kronor). Resterande
del fördelas mellan partierna utifrån antal mandat i fullmäktige. Den
1

4 kap. 29 § kommunallagen
4 kap. 30 § kommunallagen
3 RÅ 2000 ref. 2
4 RÅ 2004 ref. 128
2
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andel av partistödet som utgör grundstöd uppgår i dagens läge till
drygt 12 procent av det totala partistödet.
Med hänsyn till bland annat ovanstående gör förvaltningen
bedömningen att dagens utformning av reglerna inte innebär något
otillbörligt gynnande eller missgynnande av något parti i
kommunallagens mening.
Det finns anledning att med jämna mellanrum se över kommunens
regler för partistöd. Senaste revidering av reglerna gjordes år 2016.
Frågan om dagens regler är ändamålsenliga bedöms dock vara av
sådan politisk karaktär att förvaltningen inte lämnar något förslag till
beslut i ärendet.

Evike Sandor
Kommundirektör
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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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Korrigering av beräkningsregler för partistöd i Tjörns kommun under mandatperioden 2022 – 2025.
Nuvarande beräkningsmodell för partistöd ger orättvisa och ojämlika resultat.
Nuvarande regler uppkom under en tid, när några få större partier dominerade och satte agendan. De små partierna
fick mycket mindre och de större fick mycket mer i partistöd. Idag är situationen en annan. Stora partier blir mindre
och mindre, små partier växer och har en viktig roll i det politiska arbetet i kommunen
För en god demokrati och för att ge de mindre partierna bättre möjligheter att agera på demokratins villkor, är det
nödvändigt att korrigera beräkningsregler för partistöd.
Dagens partistöd är 10 000: - som grundstöd till varje parti per år plus omkring 14 500: - för varje mandat i
fullmäktige. Med 9 st. partier blir totalkostnaden 9 x 10 000: - + 41 x 14 500: - = 684 500 kronor per år.
Under fyra år mellan kommunalvalen blir totalsumman som delas ut av skattebetalarnas medel =
kronor 2 738 000. Denna kostnaden är förmodligen rimlig för Tjörns kommun.
Räkneexempel för att belysa obalansen mellan partier med få mandat och partier med fler mandat.
Vi väljer som belysande exempel: Ett parti med 2 mandat respektive ett parti med 8 mandat och fyra års partistöd
mellan kommunalvalen.
Parti med åtta mandat: 4x10 000: - +4x8x14 500: -= totalalt partistöd = 504 000: Parti med två mandat: 4x10 000: - +4x2x14 500: -= totalalt partistöd = 156 000: Skillnaden är kronor 348 000: - vilket ger en stor ekonomisk obalans för mindre partier att verka för demokratins
utveckling.
Vår utgångspunkt är att grundstödet per parti borde vara ett basbelopp, dvs. för 2022, vilket ger en kostnad för nio
partier på 9x46 500:- = 418 500:- per år. För att nå samma totalkostnad blir resterande belopp 684 500:- - 418 500 =
266 000:-. Med 41 mandat blir då stödet per mandat 6487:- per år. Detta förslag skulle ge en rimligare fördelning till
partierna

Miljöpartiet Tjörn yrkar därför att:
1.
2.

Arvodesberedningen får i uppdrag att se över beräkningsregler för kommunens partistöd
Lämna ett förslag till korrigering inför nästkommande mandatperiod med en mer rimlig och balanserad
fördelning.

Anna Wängborg
Miljöpartiet de gröna, Tjörn

Tanja Siladji Dahne
Miljöpartiet de gröna, Tjörn
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-09-09
Kommunstyrelsen

§ 157

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om
transparens i kommunfullmäktige
2021/193
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Bifalla motionen.
2. Kommunstyrelsen uppdras att inför nästa mandatperiod
upprätta en förteckning på hemsidan.
3. En motion ska inkluderas i förteckningen efter att den anmälts
på ett sammanträde för kommunfullmäktige.
Sammanfattning
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om
transparens i kommunfullmäktige, med följande yrkande:
-

Att inkomna motioner, motioner som är under behandling samt
besvarade motioner och deras svar ska göras tillgängliga på Tjörns
kommuns hemsida, dels att läsa, dels för nedladdning och att
motionerna under mandatperioden hålls i ett register på hemsidan.

Förvaltningen bedömer att en sådan samlingssida eller register
kan bidra till att öka invånarnas insyn i fullmäktigeledamöternas
arbete. Motionen föreslår därmed bifallas, samt att
kommunstyrelsen får i uppdrag att implementera det på
hemsidan med start 2022. Motionärens angivna exempel från olika
kommuner kan då beaktas i utformningen.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-26, § 148
Kommunfullmäktige 2021-06-17, § 151
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-08-16
Motion 2021-05-27

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-09-09
Kommunstyrelsen

Förslag till beslut på sammanträdet
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska göra
förtydligande att en motion ska inkluderas i förteckningen efter att den
anmälts på ett sammanträde för kommunfullmäktige.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-08-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 148

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om
transparens i kommunfullmäktige
2021/193
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Bifalla motionen.
2. Kommunstyrelsen uppdras att inför nästa mandatperiod
upprätta en förteckning på hemsidan över anmälda motioner.
Sammanfattning
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om
transparens i kommunfullmäktige, med följande yrkande:
-

Att inkomna motioner, motioner som är under behandling samt
besvarade motioner och deras svar ska göras tillgängliga på Tjörns
kommuns hemsida, dels att läsa, dels för nedladdning och att
motionerna under mandatperioden hålls i ett register på hemsidan.

Förvaltningen bedömer att en sådan samlingssida eller register
kan bidra till att öka invånarnas insyn i fullmäktigeledamöternas
arbete. Motionen föreslår därmed bifallas, samt att
kommunstyrelsen får i uppdrag att implementera det på
hemsidan med start 2022. Motionärens angivna exempel från olika
kommuner kan då beaktas i utformningen.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige 2021-06-17, § 151
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-08-16
Motion 2021-05-27
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (-) fd (M) och Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet
ska bifalla förvaltningens förslag med ändringen att uppdraget ska
genomföras inför nästa mandatperiod och avse anmälda motioner.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-08-16

Dnr 2021/193-004

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande - Svar på motion från Martin
Johansson (-) fd (SD) om transparens i
kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att:
1. Bifalla motionen.
2. Kommunstyrelsen uppdras att inför 2022 upprätta en förteckning på
hemsidan i enlighet med motionens intentioner.
Sammanfattning
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om transparens i
kommunfullmäktige, med följande yrkande:
-

Att inkomna motioner, motioner som är under behandling samt
besvarade motioner och deras svar ska göras tillgängliga på Tjörns
kommuns hemsida, dels att läsa, dels för nedladdning och att
motionerna under mandatperioden hålls i ett register på hemsidan.

Förvaltningen bedömer att en sådan samlingssida eller register kan
bidra till att öka invånarnas insyn i fullmäktigeledamöternas arbete.
Motionen föreslår därmed bifallas, samt att kommunstyrelsen får i
uppdrag att implementera det på hemsidan med start 2022.
Motionärens angivna exempel från olika kommuner kan då beaktas i
utformningen.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige 2021-06-17, § 151
Bilagor
Motion 2021-05-27
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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Evike Sandor
Kommundirektör
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