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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-09-17

§135

Val av protokollsjusterare
Beslut
Kommunfullmäktige utser Hans Kristensson (L) och Rikard Larsson (S) att
tillsammans med ordförande justera dagens mötesprotokoll.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-09-17

§ 136

Fastställande av dagordning
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen med följande ändringar:
Utgår:
14. Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om att nuvarande oppositionsråd istället
ska benämnas majoritetsråd
15. Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om att säkerställa saklighet och
rättssäkerhet från upphandlade advokatfirmor
Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S) föreslår att kommunfullmäktige gör ett tillägg på dagordningen:
-

Information från kommunalrådet Martin Johansen (L) om förhållande mellan
moderbolaget Tjörns Kommunala Förvaltnings AB och dotterbolaget Tjörns
Hamnar AB.

Kommunfullmäktiges ordförande Anders G Högmark (M) redogör för den nyligen
antagna arbetsordningen för kommunfullmäktige och hänvisar till att frågan får
väckas i form av interpellation eller fråga.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-09-17

§137

Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Älv & Kust styrelses
ledamöter avseende verksamhetsåret 2019
2020/106
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för samordningsförbundet Älv
och Kusts styrelse för verksamhetsåret 2019.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Samordningsförbundet Älv och Kust begär in respektive deltagande kommuns
beslut om att ge styrelsen för förbundet ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
Årsredovisning och revisionsrapport har överlämnats. Revisorerna tillstyrker att
ansvarsfrihet lämnas.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 172 den 3 september 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 143 den 20 augusti 2020
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-07-22
Årsredovisning verksamhetsår 2019 Samordningsförbundet Älv och Kust
Revisionsberättelser 2019 med bilaga för Samordningsförbundet Älv och Kust
Beslut årsredovisning 2019, Samordningsförbundet Älv och Kust
§ 114/2020-03-20
Beslut revisorernas årsberättelse 2019, Samordningsförbundet Älv och Kust, §
115/2020-03-20
Följebrev
Jäv
Susanne Landgren (M) anmäler jäv och deltar ej under ärendets behandling eller
beslut.
Förslag till beslut på sammanträdet
Inget motförslag läggs mot kommunstyrelsens förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§138

Förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst
2020/114
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ny förbundsordning för
kommunalförbundet Tolkförmedling Väst.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Kommunalförbundet har arbetat fram ett förslag till ny förbundsordning med
anledning av att nya ansökningar om medlemskap har inkommit. I arbetet har
nuvarande förbundsordning setts över utifrån kommunallagen samt utifrån en
omvärldsanalys över andra förbundsordningar.
Förändringarna som föreslås är dels att de ansökande medlemmarna Partille,
Lysekil och Sotenäs skrivs in, dels ett tillägg att ordföranden har utslagsröst vid lika
röstetal. I övrigt är det endast strukturella förändringar och redaktionella
förtydliganden.
Förslaget har skickats ut till befintliga medlemmar och ansökande kommuner som i
sina respektive fullmäktige fattar beslut om ny förbundsordning senast 2020-09-30.
Den nya förbundsordningen föreslås gälla från 2021-01-01.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 173 den 3 september 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 144 den 20 augusti 2020
Kommunfullmäktige, § 98 den 14 juni 2018
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-04-24
Tjänsteutlåtande förbundsordning den 27 mars 2020
Förslag till ny förbundsordning
Protokollsutdrag: Förslag till ny förbundsordning
Förslag till ny förbundsordning med ändringsmarkeringar
Förslag till beslut på sammanträdet
Inget motförslag läggs mot kommunstyrelsens förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§139

Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och
omsorg, kvartal 1 2020
2020/146
Beslut
Kommunfullmäktige antecknar till protokollet att information om rapporten lämnats.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn
Sammanfattning
Redovisning av kvartalsrapport 1 2020 av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL
och 9 § LSS.
Kommunen hade 2 ej verkställda beslut att rapportera. De gällde kontaktperson
enligt LSS och särskilt boende för äldre enligt SoL.
Beslutsdatum 2018-12-28 (beslutet verkställt men verkställigheten avbröts 2019-0501), samt 2019-11-07.
Kommunen hade även 4 verkställda beslut gällande särskilt boende för äldre enligt
SoL att rapportera in, samt 3 ärenden gällande kontaktperson enligt LSS samt
särskilt boende för äldre enligt SoL som avslutats av annan anledning.
Fördelning för kön: 2 man, 7 kvinna
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 174 den 3 september 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 147 den 20 augusti 2020
Socialnämnden den 29 april 2020, § 96
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2020-04-16
Anteckning
Förslag till beslut på sammanträdet
Inget motförslag läggs mot kommunstyrelsens förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2020-09-17

§140

Bordlagt ärende: Svar på motion från Martin Johansson (SD) om
entreprenörskap och företagande i skolan
2019/375
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet med hänvisning till att det nya
förslaget till näringslivsstrategi ännu inte behandlats av fullmäktige.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet är positivt och bidrar till utveckling av barn i att tänka entreprenörskap och
långsiktigt stärka möjligheten till egen försörjning.
Sammanfattning
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om entreprenörskap och
företagande i skolan.
Yrkande
Sverigedemokraterna Tjörn föreslår kommunfullmäktige att besluta:
-

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

-

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

-

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

Behandling av motionen
Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 27 augusti 2020 med
hänvisning till att det nya förslaget till näringslivsstrategi återremitterades vid
sammanträdet. I besvarandet av motionen framkommer hänvisningar till strategin,
varpå ärendet föreslås bordläggas på nytt för att invänta ett fastställande av
näringslivsstrategin.
Remiss har skickats till Barn och utbildningsnämnden som har inkommit med svar.
Dessutom behandlas skolans samverkan med näringslivet i den kommande
näringslivsstrategin där även Barn och utbildningsnämnden varit remissinstans.
Båda dessa dokument visar tydligt att Tjörns skolor redan idag arbetar nära Tjörns
näringsliv men att insatser och omfattning kan se olika ut mellan våra olika skolor.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Främst i de tidiga årskurserna saknas en gemensam struktur för hur arbetet skall
bedrivas. Idag sker arbetet många gånger utifrån varje skolas förutsättningar och
tillgång till näringslivet.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 128 den 27 augusti 2020
Kommunstyrelsen, § 67 den 5 mars 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 36 den 20 februari 2020
Barn och utbildningsnämnden 2020-01-30 § 9
Kommunfullmäktige 2019-11-14 § 274
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-02-07
Motion den 7 november 2019.
Förslag till beslut på sammanträdet
Med anledning av att förslaget till ny näringslivsstrategi ännu inte behandlats av
kommunfullmäktige föreslås ärendet bordläggas på nytt.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§141

Svar på motion från Martin Johansson (SD) om ombudsman för
äldre och funktionsnedsatta
2019/376
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Reservation
Samtliga ledamöter tillhörande sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för
Martin Johanssons (SD) förslag.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om personligt ombud för äldre och
funktionshindrade.
Yrkande
Sverigedemokraterna Tjörn yrkar att Tjörns kommunfullmäktige beslutar att:
-

Att en äldre- och handikappombudsman tillsätts.

-

Att äldre- och handikappombudsmannen får till arbetsuppgifter att stötta och
vägleda äldre och funktionsnedsatta, organisationer kring dessa grupper samt att
ombudsmannen också med jämna mellanrum rapporterar om sitt arbete samt ger
förslag på förbättringar till kommunstyrelsen.

-

Att det undersöks om behovet finns att dela på tjänsten som äldre- och
handikappombudsman med våra grannkommuner Orust Stenungsund.

Behandling av motionen
I motionen föreslås att Tjörns kommun ska införa en äldre- och
handikappombudsman med arbetsuppgift att stötta och vägleda äldre och
funktionsnedsatta. Ombudsmannen ska, enligt motionären, företräda de äldre och de
funktionsnedsatta och deras behov, samt bevaka deras intressen och rättigheter.
Ombudsmannen ska också rapportera om sitt arbete och ge förslag på förbättringar
på verksamheten till kommunstyrelsen.
Socialnämnden har hanterat motionen och förslår att motionen avslås.
Kommunstyrelsen ställer dig bakom detta beslut från socialnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 160 den 3 september 2020
Kommunstyrelsen, § 142 den 28 maj 2020 (bordläggning)
Kommunstyrelsen, § 69 den 5 mars 2020 (bordläggning)
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 38 den 20 februari 2020
Socialnämnden 2020-01-15, dnr 2019/189-709
Kommunfullmäktige 2019-11-14 § 275
Socialnämnden 2018-06-13 § 141 Personligt ombud (beslut om att inte införa
personligt ombud)
Socialnämnden 2018-04-25 § 81 uppdrag till socialförvaltningen att utreda
möjligheten till personligt ombud för funktionsnedsatta
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-01-28
Motion från Martin Johansson (SD) ang ombudsman för äldre och funktionsnedsatta
Beslut socialnämnden 2020-01-15
Beslut socialnämnden 2018-06-13 § 141
Beslut socialnämnden 2018-04-25 § 81
Förslag till beslut på sammanträdet
Gun Alexandersson-Malm (L), Maud Hultberg (S) och Thomas Collberg (V) föreslår
att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag.
Martin Johansson (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Gun Alexandersson-Malms (L) med
fleras förslag väljs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§142

Svar på motion från Alma Sibrian (V) om åtgärder för att ta hand
om regnvattnet
2019/346
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Alma Sibrian (V) har väckt en motion om att kommunfullmäktige ska ålägga
företag, och de som förvaltar byggnader i kommunens regi, att ordna anläggningar
för insamlande av regnvatten för egen förbrukning. Förslaget avser vatten som inte
utgör dricksvatten, vatten för matlagning eller hygien. Det föreslås vidare att det ska
ordnas en informations- och inspirationshelg för allmänheten kring insamling av
regnvatten och dess användning.
Yrkande
Vänsterpartiet föreslår:
1) Att kommunfullmäktige ålägger företag att ordna anläggningar för att insamla
regnvatten på lämpligt sätt för egen förbrukning som inte är dricksvatten,
matlagning och hygien.
2) Att kommunfullmäktige ålägger de som förvaltar byggnader i kommunens regi
att ordna anläggningar för att insamla regnvatten för egen förbrukning som inte är
dricksvatten, matlagning och hygien.
3) Ordnar en informations- och inspirationshelg för allmänheten kring insamling av
regnvatten och dess användning.
Behandling av motionen
Ärendet har varit på remiss hos Samhällsbyggnadsnämnden som beslutat föreslå
kommunstyrelsen att besluta att motionen ska anses besvarad.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det saknas rättsligt stöd för att ålägga
enskilda företag att samla in vatten. Kommunfullmäktige kan visserligen genom
direktiv ålägga de kommunala bolagen att genomföra åtgärderna, men mot
bakgrund av de förmodade kostnader som åtgärderna innebär, och den oklara totala
nyttan därav, bedöms förslaget inte vara lämpligt att genomföra i nuläget.
Vad gäller informations- och inspirationsdag är detta ett bra förslag på hur
kommunen kan nå ut med information till allmänheten. Kommunen lämnar
emellertid redan idag utförlig information på sin webbplats om vad
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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kommunmedlemmar kan göra för att spara vatten. Med hänsyn till detta bedöms det
inte finnas ett behov av att anordna temadagar för detta ändamål just nu.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 161 den 3 september 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 132 den 20 augusti 2020
Kommunfullmäktige 2019-11-14, § 269
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-12, § 59
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-03-09
Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsnämnden
Motion från Alma Sibrian (V)
Förslag till beslut på sammanträdet
Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Protokollsanteckning
Tanja Siladji Dahne (MP) anmäler protokollsanteckning enligt följande:
”L, M, C KD samt MP´s politiska vilja är att kommunen inom ramen för arbetet med
de nationella men också globala Agenda 2030 målen och kommande ÖP aktivt
arbetar för att hitta innovativa lösningar för att på ett produktivt sätt tillvara ta
regnvatten och på så vis värna om vårt dricksvatten.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§143

Svar på motion från Rikard Larsson (S) om vatten från Göta älv
2019/390
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.
Barnkonventionen
Samhällsbyggsnämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit
fram till att beslutet inte får negativa konsekvenser för barn.
Sammanfattning
Socialdemokraterna, genom Rikard Larsson (S), inkom den 14 november 2019 till
kommunfullmäktige med en motion om vatten från Göta älv.
Yrkande
Att förvaltningen, när den förhandlar med Kungälvs kommun om en ny
vattenledning från deras vattenverk, utreder möjligheten att samtidigt när denna
ledning dras lägga ner en separat ledning. Denna ska vara av mindre dimension,
dras direkt från Göta älv längs med ordinarie ledning för att sedan dras vidare direkt
till Bö tjärn och förse denna med råvatten.
Detta för att vid behov kunna fylla Bö tjärn för att trygga en stabil vattennivå när
det behövs i framtiden.
Behandling av motionen
Samhällsbyggnadsförvaltningen svarar att projekteringen av nya
överföringsledningar är igång och att nya förhandlingar därmed är mycket
svårgenomförbara.
Kommunkansliet anser att motionen pekar på en viktig fråga, nämligen den om
kommunens dricksvattenförsörjning, men instämmer i
samhällsbyggnadsförvaltningens svar i frågan och föreslår att motionen avslås.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 133 den 20 augusti 2020
Kommunfullmäktige, 2019-11-14 § 281
Samhällsbyggnadsnämnden, 2020-02-12 § 60
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-02-28
Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsnämnden
Motion från Rikard Larsson (S)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens
förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§144

Svar på motion från Rikard Larsson (S) om pendelparkering i
Vallhamn
2019/391
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen i enlighet med
samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Barnkonventionen
Utbyggnad av pendelparkering får ingen direkt påverkan för barn. Men ett ökat
underlag och efterfrågan av kollektivtrafik ökar på sikt tillgången och turtätheten
vilket i sin tur får en positiv betydelse för barn och unga och deras möjligheter att
resa säkert, tryggt och självständigt.
Sammanfattning
Socialdemokraterna Tjörn genom Rikard Larsson (S) inkom till
kommunfullmäktigemötet den 14 november 2019 med en motion om
pendelparkering i Vallhamn.
Yrkande
Att kommunen skyndsamt prospekterar för en ny pendelparkering vid
Wallhamnsrondellen för att komplettera de befintliga pendelparkeringarna i
Kållekärr och Myggenäs. I samband med den översyn som görs i området för ny
planprocess kring Wallhamnsområdet bör kommunens strategiska intressen kring
trafik och pendling tas i beaktande.
Behandling av motionen
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer med samhällsbyggnadsnämnden och
föreslår att trafikenhetens svar på motionen godtas av Kommunstyrelsen.
Trafikenhetens motionssvar innebär att motionens önskemål ingår i enhetens
påbörjade arbete kring utredning av möjliga platser för utbyggnad av nya
pendelparkeringar i strategiska lägen.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 163 den 3 september 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 134 den 20 augusti 2020
Kommunfullmäktige, 2019-11-14 § 284
Samhällsbyggnadsnämnden, 2020-02-12 § 47
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-08-07
Motion från Rikard Larsson (S) om pendelparkering i Vallhamn
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-09-17

Förslag till beslut på sammanträdet
Inget motförslag läggs mot kommunstyrelsens förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§145

Svar på motion från Martin Johansson (SD) om förbud mot passiv
insamling utav pengar
2019/133
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Reservation
Samtliga ledamöter tjänstgörande sverigedemokraterna anmäler skriftlig reservation
men har ej inkommit med någon till justeringstillfället.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, eller får direkta konsekvenser för eller på annat sätt berör
barn.
Sammanfattning
Martin Johansson (SD) och Rikard Simensen (SD) har lämnat in en motion om
förbud mot passiv insamling utav pengar.
Yrkande
-

Att i våra lokala ordningsstadga för Tjörns kommun under §10 (insamling av
pengar) även infoga lydelsen ”Passiv insamling av pengar (tiggeri) är
förbjuden”

-

Att årligen lyssna på näringsidkare och Tjörns invånare och utefter deras
önskemål revidera tiggeriförbudet till de platser där tiggeri upplevs störa den
allmänna ordningen.”

Behandling av motionen
Kontakt med näringslivet har därför tagits för att undersöka hur och om de upplever
att passivt tiggeri stör den allmänna ordningen. Sammanfattningsvis anser våra
lokala livsmedelshandlare att omfattningen av passivt tiggeri idag är betydligt
mindre än tidigare och att man är osäker på om ett förbud skulle ha önskvärd effekt.
Det finns samtidigt kunder som ändå upplever passivt tiggeri som problematiskt. De
bedöms dock inte vara i majoritet.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 164 den 3 september 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 135 den 20 augusti 2020
Kommunfullmäktige den 21 mars 2019, § 111
Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-01-29
Motion från Martin Johansson (SD)
Förslag till beslut på sammanträdet
Tanja Siladji Dahne (MP), Benny Andersson (S), Thomas Collberg (V), Björn
Möller (-) fd (M), Magne Hallberg (KD) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Martin Johansson (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Tanja Siladji Dahnes (MP) med fleras
förslag väljs. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande
beslutsgång:
Ja-röst för Tanja Siladji Dahnes (MP) med fleras förslag.
Nej-röst för Martin Johanssons (SD) förslag.
Omröstningsresultat
37 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
4 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
Tanja Siladji Dahnes (MP) med fleras förslag väljs.
Protokollsanteckning
Tanja Siladji Dahne (MP) anmäler protokollsanteckning enligt följande:
”L, M, C, KD samt MP Tjörn anser inte att förbud mot passiv insamling är rätt form
av åtgärd även om situationen vore sådan att passiv insamling bedömdes vara
problematiskt. Ett förbud är inte lösningen på att delar av EU medborgare lever
marginaliserat. Vi kan om viljan finns möta dessa människor med större värdighet.”
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§146

Svar på motion från Benny Andersson (S) och Rosalie Sanyang (S)
om ökat stöd till Kvinnojouren i Stenungsund
2018/517
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. bifalla motionen om ökat anslag till kvinnojouren i Stenungsund enligt den mall
som bygger på invånarantal som Stenungsunds kommun har
2. bidraget finansieras av socialnämnden
3. socialnämnden skriver ett avtal, t.ex. ett IOP med kvinnojouren på tre år.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet kan påverka, kan få konsekvenser för eller på annat sätt beröra barn.
Sammanfattning
Benny Andersson (S) och Rosalie Sanyang (S) har lämnat in en motion om ökat
stöd till Kvinnojouren i Stenungsund.
Yrkande
Att, Tjörns kommun tecknar avtal med Kvinnojouren enligt den mall som bygger på
invånarantal så som Stenungsunds kommun har.
Behandling av motionen
Enligt motionen är behovet av boende för våldsutsatta kvinnor och barn stort och
mot bakgrund av skärpningarna i socialtjänstlagen är det rimligt att det finns en
obligatorisk anslagspost i kommunens budget för kvinnojour som är rimlig till det
behov som finns. Det gäller i synnerhet för Tjörns kommun som inte har egen
kvinnojour utan samarbetar med den ideella kvinnojouren i Stenungsund. Ett ökat
stöd skulle ge fler våldsutsatta kvinnor och barn ökad trygghet och kvinnojouren
skulle slippa ryckighet och osäkerhet i sin verksamhet som idag är fallet.
Motionen menar att Tjörns kommun ska ge bidrag på samma sätt som Stenungsund
där kommunen har avtal med kvinnojouren som bygger på antalet invånare.
Stenungsunds bidrag är 340 000 kr. 2018 var det 26 503 invånare i Stenungsunds
kommun, vilket ger en kostnad per invånare på 12,80 kr. Om Tjörns kommun skulle
anamma samma modell skulle bidraget hamna på 204 800 kr per år (räknat utifrån
15 922 invånare dec 2018) Ett eventuellt IOP (idéburet partnerskap) skulle kunna
regler detta precis som motionen föreslår.
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Motionen har varit på remiss hos Socialnämnden och både Socialnämnden och
Kommunstyrelsen stödjer motionen om att öka anslag till kvinnojouren i
Stenungsund, men det råder oenighet vilken nämnd som ska finansiera.
Enligt socialtjänstlagen 5 kap. § 11 hör till socialnämndens uppgifter att verka för
att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp.
Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld
eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att
förändra sin situation. Lag (2012:776).
Kommunstyrelsens uppdrag kopplat till frågan om våld i nära relationer är att arbeta
kommunövergripande. Tjörns kommun har också ett avtal med regionen gällande
gemensamma folkhälsoinsatser som styr inriktningen på folkhälsoarbetet. Enligt
avtalet ska folkhälsosatsningarna omfatta främjande och förebyggande arbete. Detta
tydliggörs även i kommunens strategi för folkhälsa och social hållbarhet 2019-2026
som antogs av Kommunfullmäktige i oktober 2019. I frågan gällande våld i nära
relationer innebär detta att arbeta förebyggande mot destruktiva mansnormer och att
arbeta för jämställdhet vilket enligt forskning förebygger och förhindrar att våldet
uppstår. Skulle vi minska möjligheten att arbeta förebyggande kommer våldet
istället att öka.
Utifrån ovanstående fakta och resonemang faller det sig naturligt att finansieringen
bör ske från Socialnämndens budget.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 168 den 3 september 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 139 den 20 augusti 2020
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-13 § 231
Socialnämndens beslut om remissvar 2020-03-25 § 17
Rådet för hälsa och hållbar utveckling beslut 2018-10-23 § 113
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-04-01
Motion från Benny Andersson (S) och Rosalie Sanyang (S)
Förslag till beslut på sammanträdet
Benny Andersson (S), Gun Alexandersson-Malm (L), Martin Johansen (L), Martin
Johansson (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens
förslag.
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§147

Svar på motion från Maud Hultberg (S) om anslag till ”En porrfri
barndom”
2019/420
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet kan få positiva konsekvenser för barn och unga.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har översänt en motion från Maud Hultberg (s) om anslag till
”En porrfri barndom”.
Yrkande
-

Riktade ekonomiska resurser avsätts till Kvinnojouren Stenungsund (förutom
det bidrag de skall ha för sin ordinarie verksamhet) och Ungdomssamordnarna
på Tjörn för att de i samråd skall kunna arbeta förebyggande i klasser fr.o.m. åk
6 i Tjörns skolor samt bjuda in föreläsare och genomföra informationsmöten
och utbildningar riktade till skolpersonal och föräldrar.

-

Att ”En porrfri barndom” blir en del av barn- och ungdomsarbetets ”träd” och
förblir en årlig återkommande punkt i det förebyggande arbetet för att skapa en
trygg och säker kommun.

Behandling av motionen
Motionen önskar ett större fokus på att arbeta förebyggande för att möjliggöra att
barn och unga ska utveckla sin egen sexualitet utan porrindustrins påverkan genom
att lägga mycket resurser på att informera och samtala kring pornografi med unga
samt med de vuxna som befinner sig omkring de unga. Motionen önskar även ett
ökat bidrag till kvinnojouren i Stenungsund.
Benny Andersson (S) och Rosalie Sanyang (S) har också lämnat in en motion om
ökat stöd till Kvinnojouren i Stenungsund och Kommunfullmäktige har beslutat
(2018-12-13 § 231) att motionen får väckas. I motionen yrkar Socialdemokraterna
att Tjörns kommunfullmäktige beslutar att Tjörns kommun tecknar avtal med
Kvinnojouren enligt den mall som bygger på invånarantal så som Stenungsunds
kommun har. Detta ärende hanteras i tjänsteutlåtande med diarienummer 2018/517753.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen anses besvarad.
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Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 169 den 3 september 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 140 den 20 augusti 2020
Barn- och utbildningsnämnden, § 35 den 26 mars 2020
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-08-13
Motion från Maud Hultberg (S)
Förslag till beslut på sammanträdet
Maud Hultberg (S) och Björn Möller (-) fd (M) föreslår att kommunfullmäktige ska
bifalla motionen.
Anna Wängborg (MP) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens
förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Anna Wängborgs (MP) förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Anna Wängborgs (MP) förslag.
Nej-röst för Maud Hultbergs (S) och Björn Möllers (-) fd (M) förslag.
Omröstningsresultat
24 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
17 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
Anna Wängborgs (MP) förslag väljs.
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§148

Svar på motion från Rikard Larsson (S) om personalkontinuitet i
hemtjänsten
2020/39
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Rikard Larsson (S) har lämnat in en motion om personalkontinuitet i hemtjänsten.
Yrkande
Tjörns kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att besluta om ett
målvärde och tidsperiod för att öka tryggheten.
En genomlysning görs av utvecklingen kring hemtjänsttimmar framöver som
rapporteras till kommunfullmäktige.
Behandling av motionen
Personalkontinuitet inom hemtjänsten handlar om att en hemtjänsttagare ska möta
så få olika medarbetare från kommunen som möjligt då hemtjänstinsatserna ska
utföras. Personalkontinuiteten mäts i verksamheten redan idag i årliga mätningar
inom ramen för Öppna jämförelser och Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). I
samband med detta kan kommunen också jämföra sig med andra kommuner. I
mätningen 2019 mättes personalkontinuiteten till 17 och riksgenomsnittet för
samma period låg på 16.
Socialnämnden, som haft motionen på remiss, ställer sig positivt till att besluta om
ett målvärde för personalkontinuiteten.
Kommunstyrelsen ställer sig mot bakgrund av Socialnämndens yttrande positiv till
motionen och föreslår ett bifall.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 170 den 3 september 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 141 den 20 augusti 2020
Socialnämnden, § 67 den 25 mars 2020
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-08-13
Motion från Rikard Larsson (S) om personalkontinuitet i hemtjänsten
Justerandes sign
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Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S), Gun Alexandersson-Malm (L), Martin Johansson (SD) föreslår
att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag.
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§149

Svar på motion från Martin Johansson (SD) om utsmyckning längs
med vägarna
2019/378
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.
Reservation
Samtliga ledamöter tillhörande sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för
Martin Johanssons (SD) förslag.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn
Sammanfattning
Sverigedemokraterna Tjörn har genom Martin Johansson (SD) inkommit med en
motion om utsmyckning längs med vägarna.
Yrkande
Att kommunen ser över möjligheten att i samarbete med annan huvudman, ser över
möjligheterna att piffa upp rondellerna med växtlighet för att vägarna på Tjörn skall
få ett trevligare intryck.
Behandling av motionen
Trafikverket är väghållare för väg 160 och väg 169. Det finns möjlighet för
kommunen att i samverkan med Trafikverket få till stånd plantering men då det
innebär att kommunen i så fall tar över ansvaret för plantering, framtagande av
skötselplan samt den löpande skötseln och driften av dessa ytor. Ett sådant
utförande behöver därmed tas upp i kommande budgetarbete för att säkerställa de
kostnader som detta medför finns med i budget.
Med detta svar föreslår förvaltningen att motionen anses besvarad.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 171 den 2 september 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 142 den 20 augusti 2020
Samhällsbyggnadsnämnden, § 71 den 11 mars 2020
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-08-13
Motion från Martin Johansson (SD) om utsmyckning längs med vägarna
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Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansson (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer Martin Johanssons (SD) förslag mot kommunstyrelsens förslag
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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§150

Revisionsrapport: Granskning av långsiktig finansiell planering
2020/231
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Notera informationen.
2. Överlämna rapporten till kommunstyrelsen för besvarande.
Sammanfattning
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tjörns kommun
genomfört en granskning av långsiktig finansiell planering i kommunen. Rapporten
överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.
Beslutsunderlag
Följebrev den 10 september 2020,
Granskning av långsiktig finansiell planering.
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§151

För kännedom: Aktuella domar
Beslut
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att information om aktuella domar har
lämnats.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige informeras om aktuella domar som inkommit till
kommunstyrelsen. Vid dagens sammanträde föreligger redovisning enligt följande:
Dom i mål 475-19 avseende val av kultur- och fritidsnämnd 2019-2022
Överklagat beslut
Kommunfullmäktige i Tjörns kommun beslut 2018-12-13, § 212:
Kommunfullmäktige i Tjörns kommun beslutade den 13 december 2018 om
val till kultur- och fritidsnämnden till och med den 31 december 2022. Som
punkt 4 i beslutet beslutades om val av 2:e vice ordförande.
Förvaltningsrättens avgörande:
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
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Närvarolista / omröstningsprotokoll
närv tjg
1
§ 145

Ledamöter

närv ej tjg x
ej närv

–

Ja

Nej

Avst

Ja

1 (2)
§ 147
Nej

1. Bo Bertelsen

(m)

1

1

1

2. Lars Carlsson

(m)

1

1

1

3. Susanne Landgren

(m)

1 (ej § 137)

1

1

4. Anders G Högmark

(m)

1

1

1

5. Bengt-Arne Andersson (m)

1

1

1

6. Björn Möller

(-) fd (m)

1

1

1

7. Marianne Möller (-) fd (m)

1

1

1

8. Kerstin Möller

1

1

1

(-) fd (m)

Robert Johansson

(m)

-

Yvonne Andersson

(m)

X

Daniel Magnusson

(m)

X

Filip Andersson

(-)

-

(v) fd (c)

1

1

1

1

1

1

1

9. Robert Bull

10. Georg Strömbom

(c)

1

Frank Holvik

(c)

X

Emelie Holgersson

(c)

-

11. Martin Johansen

(l)

1

12. Benita Nilsson

(l)

-

13. Gun Alexandersson Malm (l)

1

1

1

14. Gunnemar Olsson

(l)

1

1

1

15. Inga-Lill Hast

(l)

1

1

1

16. Peter Andersson

(l)

-

Ewa-Lena Svensson

(l)

-

Lennart Rosén

(l)

1

1

1

Hans Kristensson

(l)

1

1

1

(kd)

1

1

1

18. Martina Gullbrandsson (kd)

1

1

1

19. Rolf Persson

(kd)

1

1

1

Dan Gustafsson

(kd)

X

Jörgen Myrberg

(kd)

-

20. Benny Andersson

(s)

1

1

1

21. Rosalie Sanyang

(s)

1

1

1

22. Rikard Larsson

(s)

1

1

1

23. Christy Whiddon

(s)

-

17. Magne Hallberg

29

Avst

Ja

Nej

Avst
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Närvarolista / omröstningsprotokoll

Ledamöter

närv tjg

1

ej närv

—

§ 145

närv ej tjg x

Ja

Nej

2 (2)
§ 147

Avst

Ja

Nej

24. Benny Halldin

(s)

1

1

1

25. Maud Hultberg

(s)

1

1

1

26. Jan Berndtsson

(s)

1

1

1

27. Annica Johansson

(s)

-

28. Klaes Lundin Eide

(s)

1

1

1

Anette Johannessen

(s)

-

Birgitta Bengtsson

(s)

1

1

1

John Sporrong

(s)

1

1

1

Bert-Inge Nordberg

(s)

X

Helena Jonsson

(s)

X

29. Alma Janeth Sibrian (v)

1

30. Tuula Visala Karlsson (v)

-

1

1

1

1

1

1

1

(mp)

1

1

1

Fredrik Sildaji Dahne (mp)

-

Elisabeth Halvors (mp)

-

Thomas Collberg

(v)

1

vakant

(v)

-

31. Tanja Siladji Dahne
(mp)
32. Anna Wängborg

33. Martin Johansson

(sd)

1

1

1

34. Rikard Simensen

(sd)

1

1

1

35. Thord Jansson

(sd)

1

1

1

36. Christer Olsson

(sd)

1

1

1

Zaid Liveland

(sd)

-

Jenn Johansson

(sd)

-

37. Gert Kjellberg

(tp)

-

38. Cyril Esbjörnsson

(tp)

1

1

1

39. Magnus Gullbrandsson (tp)

1

1

1

40. Andreas Hansson

(tp)

1

1

1

41. Veronicka Eriksson

(tp)

1

1

1

Robert Berntsson

(tp)

-

Peter Gustavsson

(tp)

-

Christofer Nicklasson

(tp)

1

1

1

41

37

Summa:

4
30

0

24

17

Avst

0

Ja

Nej

Avst

