Kommunfullmäktige
2020-12-03

Kungörelse
Kommunfullmäktige sammanträder den 10 december 2020,
kl. 18:30, Kommunhuset i Skärhamn
Information
Deltagande vid kommunfullmäktiges sammanträde kommer
för samtliga ledamöter och ersättare att ske på distans, i
enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2020-05-14/§83.
Incheckning kommer att ske från kl. 18:00.
Fullmäktiges presidium kommer närvara och leda
sammanträdet i kommunhuset där även webbsändningen
anordnas. I dessa tider vill vi uppmana allmänheten till att ta
del av sammanträdet via webbsändningen och beakta
Folkhälsomyndighetens skärpta råd för att motverka
spridning av Covid-19.
Inledning
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Mötets öppnande

2

Digitalt luciafirande

3

Val av protokollsjusterare (protokollet
föreslås justeras 15/12 kl 17:00)

4

Upprop
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Fastställande av dagordning

Beslutsärenden
6

Sammanslagning av kommunala
pensionärsrådet och rådet för
funktionshinderfrågor

2020/103

7

Ändring av socialnämndens reglemente
med anledning av yttranden över
ansökningar till hemvärnet och
sammanslagning av råd

2020/230

1

8

Ändring av kommunstyrelsens
reglemente med anledning av yttranden
över ansökningar till hemvärnet och
överlåtelse av kommunala
angelägenheter till kommunalförbund

2020/300

9

Antagande av integrationsstrategi

2017/746

10 Komplettering till taxa för egenavgifter
inom färdtjänsten

2020/93

11 Ramjusteringar budgetmedel 2021 för
strandstädning

2020/298

12 Södra Bohusläns
Räddningstjänstförbunds delårsrapport
per augusti 2020

2020/269

13 Antagande av reviderad
förbundsordning för Södra Bohusläns
Räddningstjänstförbund

2020/270

14 Begäran om utträde ur Södra Bohusläns
Räddningstjänstförbund

2020/317

15 Återremitterat ärende: Ändring av VAtaxa samt Riktlinjer för VA-anslutning
utanför verksamhetsområdet för Tjörns
kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning

2020/251

Svar på frågor, motioner och interpellationer - i mån
av tid
16 Fråga från Martin Johansson (SD) ställd
till samhällsbyggnadsnämndens
ordförande Lars Carlsson (M) om hur
många laddstolpar som installerats i
kommunal regi
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2020/260

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

2020/264

18 Svar på interpellation från Rikard
2020/265
Larsson (S) ställd till Tjörns Hamnar
ABs styrelseordförande Bo Bertelsen (M)
om moderbolagets uttalande om
tillsättning av VD i Tjörns Hamnar AB
19 Svar på interpellation från Alma Sibrian
(V) ställd till socialnämndens
ordförande Gun Alexandersson Malm
(L) om användningen av timvikarier

2020/266

20 Svar på interpellation från Robert Bull
(V) fd (C) ställd till socialnämndens
ordförande Gun Alexandersson Malm
(L) om lågtröskelboende i kommunen

2020/324

21 Svar på interpellation från Benny
Halldin (S) ställd till kommunstyrelsens
ordförande Martin Johansen (L) om
förskola i Skärhamn

2020/313

22 Svar på interpellation från Benny
Halldin (S) ställd till barn- och
utbildningsnämndens ordförande
Gunnemar Olsson (L) om förskola i
Skärhamn

2020/311

23 Svar på interpellation från Benny
Halldin (S) ställd till Tjörns Bostads ABs
styrelseordförande Magne Hallberg
(KD) om förskola i Skärhamn

2020/312

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

2019/375

3

25 Svar på motion från Gert Kjellberg (TP)
2020/31
om att nuvarande oppositionsråd istället
ska benämnas majoritetsråd
26 Svar på motion från Gert Kjellberg (TP)
om att säkerställa saklighet och
rättssäkerhet från upphandlade
advokatfirmor

2020/37

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

2018/427

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

2019/348

29 Svar på motion från Rosalie Sanyang (S), 2020/90
Rikard Larsson (S), Anette Johannessen
(S), Bert-Inge Nordberg (S) om
framtagande av ny äldreplan
30 Svar på motion från Martin Johansson
(SD) och Rikard Simensen (SD) om
öppettider i Tjörns kundcenter

2020/179

31 Återremitterat ärende: Svar på motion
från Gert Kjellberg (TP) om att ändra
tjänstgöringsgraden för
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
till 10% av heltid

2019/231

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

2020/42

Välkomna!
Anders G Högmark (M)
ordförande

Johan Nilsson
Kommunsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-11-26
Kommunstyrelsen

§247

Återremitterat ärende: Sammanslagning av kommunala
pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor
2020/103
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Kommunala pensionärsrådet och Rådet för
funktionshinderfrågor slås samman och att det nya rådet
benämns Rådet för pensionärs- och funktionshinderfrågor.
2. Av kommunstyrelsen upprättat förslag till reglemente antas.
3. Sammanslagningen av råden ska gälla under en tid om två år
(210101–221231) och därefter utvärderas.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att ändra förslag till
reglemente enligt följande:
Andra stycket under rubriken ”Rådets sammansättning” ska ha
följande lydelse: ”Rådet ska bestå av 19 ledamöter, sex ledamöter
med personliga ersättare, utsedda av
pensionärsorganisationerna, åtta ledamöter med personliga
ersättare, utsedda av handikapporganisationerna samt fem
ledamöter med ersättare utsedda av kommunen.”
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit
fram till att beslutet inte direkt påverkar, får konsekvenser för eller på
annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Socialnämnden har föreslagit att det Kommunala pensionärsrådet
och Rådet för funktionshinderfrågor ska slås samman. Förslaget
motiveras med att råden till stor del behandlar samma
frågeställningar och att det därmed är viktigt att råden har en
gemensam hållning i dessa frågor.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-11-26
Kommunstyrelsen

Förslaget innebär att både det administrativa arbetet på
tjänstemannanivå och belastningen på kommunens förtroendevalda
minskar. Därtill bedöms sammanslagningen innebära en
kvalitetshöjning totalt sett.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 243 den 12 november 2020
Socialnämndens beslut 2020-03-25, § 74
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-17, § 169
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-10-22
Socialnämndens beslut
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen
Förslag till reglemente för Rådet för pensionärs- och
funktionshinderfrågor
Reglemente för det Kommunala pensionärsrådet
Reglemente för Rådet för funktionshinderfrågor
Remissvar Pensionärsrådet
Remissvar Rådet för handikappfrågor
Förslag till beslut på sammanträdet
Rosalie Sanyang (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med ändring
att pensionärsföreningarna ska få utse 2 ordinarie ledamöter och 2
suppleanter vardera i de 3 pensionärsföreningarna, oavsett vilka
riksorganisationer de är anslutna till.
Lars Carlsson (M) tillstyrker Rosalie Sanyangs (S) yrkande och föreslår
att kommunstyrelsen ska besluta att ändra förslaget till reglemente
därefter.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att endast ett förslag föreligger och
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-11-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§243

Återremitterat ärende: Sammanslagning av kommunala
pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor
2020/103
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till
kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit
fram till att beslutet inte direkt påverkar, får konsekvenser för eller på
annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Socialnämnden har föreslagit att det Kommunala pensionärsrådet
och Rådet för funktionshinderfrågor ska slås samman. Förslaget
motiveras med att råden till stor del behandlar samma
frågeställningar och att det därmed är viktigt att råden har en
gemensam hållning i dessa frågor.
Det har även varit förenat med vissa svårigheter att rekrytera
ledamöter till Rådet för funktionshinderfrågor. Detta har fått till
följd att strukturen kring rådets verksamhet blivit bristfällig och att
rådets arbete därigenom blivit lidande. Då det Kommunala
pensionärsrådet har en väl fungerande struktur skulle en
sammanslagning av råden innebära en förbättring i detta avseende.
Arbetet med funktionshinderfrågor skulle därmed gynnas utan att
arbetet med pensionärsfrågor påverkas i negativ riktning.
Med en gemensam handläggning skulle även det administrativa
arbetet på tjänstemannanivå minskas. Det skulle i sin tur leda till en
smidigare och mer effektiv hantering av arbetet kring rådens
verksamhet och även frigöra tid inom socialförvaltningen.
Den föreslagna åtgärden kommer också innebära en minskad
belastning på kommunens förtroendevalda, då antalet
förtroendevalda som involveras i råden nästintill halveras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-11-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Det bedöms vara viktigt att sammanslagningen inte leder till
minskad representation från externa organisationer.
Sammanslagningen får inte leda till att någon enskild organisation
blir utträngd. De organisationer som är företrädda i råden i dag bör
därför även fortsättningsvis vara representerade i rådet.
Det finns, såvitt förvaltningen bedömt, inte några direkta hinder
mot att genomföra den föreslagna åtgärden. Visserligen kan det
tänkas att frågor rörande funktionshinder riskerar att få en något
mindre plats i konkurrens med pensionärsfrågorna. Detta kan
emellertid förhindras genom ett aktivt arbete från de ledamöter
som är utsedda av organisationerna på funktionshinderområdet
samt genom en skrivning i reglementet som förtydligar att de två
områden som rådet verkar inom ska behandlas på ett likvärdigt
sätt.
Med hänsyn till den totala nytta som förväntas uppnås genom
sammanslagningen föreslår förvaltningen att socialnämndens
förslag genomförs.
Förslaget innebär ingen förändring av det faktiska arbete som
utförs av råden i dag. Det nya rådet ska således ha samma funktion
som de båda råden haft tidigare.
Det bedöms vara viktigt att kommunens representanter i rådet
täcker upp en större del av kommunens verksamhet. Rådet får
därigenom möjlighet att påverka kommunens beslutsprocesser
inom de områden som rör äldre och funktionshindrade. De
ledamöter som kommunen utser bör därför väljas ur
socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, barn- och
utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt Tjörns
Bostads AB.
Ärendet återremitterades till förvaltningen vid kommunstyrelsens
arbetsutskotts sammanträde den 17 september 2020 med
motiveringen att samråd bör ske med de båda råden innan beslut
om sammanslagning fattas.
Råden har nu svarat att de tillstyrker förslaget, med den justeringen
att det nya rådet ska sammanträda sex gånger per år istället för tre
gånger per år. Förvaltningen har ingen invändning mot denna
förändring.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-11-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Förvaltningen konstaterar vidare att det finns tre
pensionärsföreningar representerade i det Kommunala
pensionärsrådet i dagsläget; SPF, PRO och PRO Kaprifolen (som är
en avknoppning från PRO). Enligt tidigare ordning har SPF och
PRO utsett två ledamöter och två ersättare vardera. Det föreslås att
denna ordning ska fortsätta gälla då den bedöms leda till en rimlig
balans i representationen.
De förändringar i övrigt som föranleds av sammanslagningen
framgår av upprättat förslag till reglemente.
Sammanslagningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021 och
gälla under en testperiod om två år. En utvärdering bör därefter
göras för bedömning av om förändringen ska göras permanent eller
om råden ska återgå till sin nuvarande form.
Tidigare beslut
Socialnämndens beslut 2020-03-25, § 74
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-17, § 169
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-10-22
Socialnämndens beslut
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen
Förslag till reglemente för Rådet för pensionärs- och
funktionshinderfrågor
Reglemente för det Kommunala pensionärsrådet
Reglemente för Rådet för funktionshinderfrågor
Remissvar Pensionärsrådet
Remissvar Rådet för handikappfrågor

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrel

1 (4)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-10-22

Dnr 2020/103-003

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande - Sammanslagning av det
Kommunala pensionärsrådet och Rådet för
funktionshinderfrågor
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att:
1. Kommunala pensionärsrådet och Rådet för funktionshinderfrågor
slås samman och att det nya rådet benämns Rådet för pensionärsoch funktionshinderfrågor.
2. Upprättat förslag till reglemente antas.
3. Sammanslagningen av råden ska gälla under en tid om två år
(210101–221231) och därefter utvärderas.
Sammanfattning
Socialnämnden har föreslagit att det Kommunala pensionärsrådet
och Rådet för funktionshinderfrågor ska slås samman. Förslaget
motiveras med att råden till stor del behandlar samma
frågeställningar och att det därmed är viktigt att råden har en
gemensam hållning i dessa frågor.
Förslaget innebär att både det administrativa arbetet på
tjänstemannanivå och belastningen på kommunens förtroendevalda
minskar. Därtill bedöms sammanslagningen innebära en
kvalitetshöjning totalt sett.

TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

Tidigare beslut
Socialnämndens beslut 2020-03-25, § 74
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-17, § 169

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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212000-1306
641-9741
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2 (4)
2020-10-22

Dnr 2020/103-003

Bilagor
Socialnämndens beslut
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen
Förslag till reglemente för Rådet för pensionärs- och
funktionshinderfrågor
Reglemente för det Kommunala pensionärsrådet
Reglemente för Rådet för funktionshinderfrågor
Remissvar Pensionärsrådet
Remissvar Rådet för handikappfrågor
Ärende
Socialnämnden har föreslagit att det Kommunala pensionärsrådet
och Rådet för funktionshinderfrågor ska slås samman. Förslaget
motiveras med att råden till stor del behandlar samma
frågeställningar och att det därmed är viktigt att råden har en
gemensam hållning i dessa frågor.
Det har även varit förenat med vissa svårigheter att rekrytera
ledamöter till Rådet för funktionshinderfrågor. Detta har fått till följd
att strukturen kring rådets verksamhet blivit bristfällig och att rådets
arbete därigenom blivit lidande. Då det Kommunala pensionärsrådet
har en väl fungerande struktur skulle en sammanslagning av råden
innebära en förbättring i detta avseende. Arbetet med
funktionshinderfrågor skulle därmed gynnas utan att arbetet med
pensionärsfrågor påverkas i negativ riktning.
Med en gemensam handläggning skulle även det administrativa
arbetet på tjänstemannanivå minskas. Det skulle i sin tur leda till en
smidigare och mer effektiv hantering av arbetet kring rådens
verksamhet och även frigöra tid inom socialförvaltningen.
Den föreslagna åtgärden kommer också innebära en minskad
belastning på kommunens förtroendevalda, då antalet
förtroendevalda som involveras i råden nästintill halveras.
Det bedöms vara viktigt att sammanslagningen inte leder till
minskad representation från externa organisationer.
Sammanslagningen får inte leda till att någon enskild organisation
blir utträngd. De organisationer som är företrädda i råden i dag bör
därför även fortsättningsvis vara representerade i rådet.

Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Besöksadress
Kroksdalsvägen 1

Telefon
Fax
E-post

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

11

Org.nr
BG
Internet

212000-1306
641-9741
www.tjorn.se

3 (4)
2020-10-22

Dnr 2020/103-003

Det finns, såvitt förvaltningen bedömt, inte några direkta hinder mot
att genomföra den föreslagna åtgärden. Visserligen kan det tänkas att
frågor rörande funktionshinder riskerar att få en något mindre plats i
konkurrens med pensionärsfrågorna. Detta kan emellertid förhindras
genom ett aktivt arbete från de ledamöter som är utsedda av
organisationerna på funktionshinderområdet samt genom en
skrivning i reglementet som förtydligar att de två områden som rådet
verkar inom ska behandlas på ett likvärdigt sätt.
Med hänsyn till den totala nytta som förväntas uppnås genom
sammanslagningen föreslår förvaltningen att socialnämndens förslag
genomförs.
Förslaget innebär ingen förändring av det faktiska arbete som utförs
av råden i dag. Det nya rådet ska således ha samma funktion som de
båda råden haft tidigare.
Det bedöms vara viktigt att kommunens representanter i rådet täcker
upp en större del av kommunens verksamhet. Rådet får därigenom
möjlighet att påverka kommunens beslutsprocesser inom de områden
som rör äldre och funktionshindrade. De ledamöter som kommunen
utser bör därför väljas ur socialnämnden,
samhällsbyggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kulturoch fritidsnämnden samt Tjörns Bostads AB.
Ärendet återremitterades till förvaltningen vid kommunstyrelsens
arbetsutskotts sammanträde den 17 september 2020 med
motiveringen att samråd bör ske med de båda råden innan beslut om
sammanslagning fattas.
Råden har nu svarat att de tillstyrker förslaget, med den justeringen
att det nya rådet ska sammanträda sex gånger per år istället för tre
gånger per år. Förvaltningen har ingen invändning mot denna
förändring.
Förvaltningen konstaterar vidare att det finns tre
pensionärsföreningar representerade i det Kommunala
pensionärsrådet i dagsläget; SPF, PRO och PRO Kaprifolen (som är
en avknoppning från PRO). Enligt tidigare ordning har SPF och PRO
utsett två ledamöter och två ersättare vardera. Det föreslås att denna
ordning ska fortsätta gälla då den bedöms leda till en rimlig balans i
representationen.
De förändringar i övrigt som föranleds av sammanslagningen
framgår av upprättat förslag till reglemente.

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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4 (4)
2020-10-22

Dnr 2020/103-003

Sammanslagningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021 och gälla
under en testperiod om två år. En utvärdering bör därefter göras för
bedömning av om förändringen ska göras permanent eller om råden
ska återgå till sin nuvarande form.
Beslutet skickas till
Socialnämnden
Barnperspektivet
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit
fram till att beslutet inte direkt påverkar, får konsekvenser för eller
på annat sätt berör barn.

Evike Sandor
Tf. kommunchef

Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Besöksadress
Kroksdalsvägen 1

Telefon
Fax
E-post

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

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2020-03-25
§74

Sammanslagning av Kommunala pensionärsrådet och Rådet för
funktionshinderfrågor
2020/68
Beslut
Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att sammanslå Kommunala
pensionärsrådet och Rådet för funktionshinderfrågor och att nya reglementen
upprättas.
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
Det övergripande syftet med att politiken vill ha en sammanslagning av
Kommunala pensionärsrådet och Rådet för funktionshinderfrågor är att
medlemmarna ska få ett och samma svar på frågor som tidigare har behandlats i
båda råden och för att få en gemensam syn på frågorna och svaren.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-03-15

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialn

1 (5)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-03-15

Dnr 2020/68

Socialnämnden

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

Socialnämnden

TU Sammanslagning av kommunala pensionärsrådet
och rådet för funktionshinderfrågor
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att sammanslå Kommunala
pensionärsrådet och Rådet för funktionshinderfrågor och att nya
reglementen upprättas.
Sammanfattning
Det övergripande syftet med att politiken vill ha en sammanslagning av
Kommunala pensionärsrådet och Rådet för funktionshinderfrågor är att
medlemmarna ska få ett och samma svar på frågor som tidigare har
behandlats i båda råden och för att få en gemensam syn på frågorna och
svaren.
Ärendet
Kommunala pensionärsrådet och Rådet för funktionshinderfrågor är två
organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan
företrädare för organisationerna och kommunstyrelsen samt nämnder.
Kommunala pensionärsrådet




är remiss- och referensgrupp i frågor som berör äldres situation i
kommunen
finns organisatoriskt under kommunstyrelsen men administreras
av socialnämnden
sammanträder fyra gånger per år

Kommunala pensionärsrådet ska
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Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Besöksadress
Kroksdalsvägen 1

förstärka inflytande i alla frågor som gäller äldre
medverka vid förberedelser för upphandling av vårdgivare
verka för att pensionärernas frågor beaktas i nämndernas
verksamhetsplaner
initiera nya pensionärsfrågor i nämnder/kommunstyrelsen och
förvaltningar
Telefon
Fax
E-post

0304-60 10 00
0304-60 10 19
kommun@tjorn.se
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vara remissorgan i frågor som berör pensionärerna
vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning

Sammansättning för Kommunala pensionärsrådet
Kommunfullmäktige utser en ledamot och en ersättare från följande
nämnder och styrelser:




Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet
Socialnämnden
Tjörns Bostads AB

Pensionärsföreningar på Tjörn som är öppna för alla och anslutna till
riksorganisationen ska utse två ledamöter och två ersättare vardera.
Reglemente för rådet för funktionshinderfrågor (tidigare benämnt
handikapprådet)
Rådet för funktionshinderfrågors syfte är:






att rådet skall förstärka inflytande i alla frågor som gäller
funktionshinder
att rådet skall verka för att funktionshinderfrågor beaktas i
nämndernas verksamhetsplaner
att rådet kan initiera nya funktionshinderfrågor i
nämnder/kommunstyrelsen och förvaltningarna
att rådet ska vara remissorgan i frågor som berör funktionshinder
att rådet skall vara ett forum för opinionsbildning och
kunskapsspridning.

Rådet för funktionshinderfrågor skall vara en mötesplats för samråd före
beslut, i välfärdsfrågor och i synnerhet i frågor som berör
funktionshindrade (socialnämndens beslutsområde) och inför strategisk
plan, verksamhetsplan med budget (kommunstyrelsens beslutsområde)
samt i större samhällsplaneringsfrågor (samhällsbyggnadsnämndens
beslutsområde).
Rådet för funktionshinderfrågor är remiss- och referensgrupp i frågor
som berör de handikappades situation i kommunen, men har inte
ställning som kommunal nämnd.
Uppgifter/verksamhetsområde
Rådet för funktionshinderfrågor skall aktivt följa utvecklingen inom det
välfärdspolitiska området och i synnerhet inom handikappområdet och

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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samhällsutvecklingen i stort. Kommunen skall i Rådet för
funktionshinderfrågor samråda i ett så tidigt skede att rådets synpunkter
och förslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd/styrelse
före beslut, och informera om sin verksamhet, planerade förändringar
samt resultatet av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för
kommunens funktionshindrade.
Kommunen ges, genom rådet, möjlighet att få
handikapporganisationernas synpunkter samt att samråda med det i ett
tidigt skede av olika beredningsprocesser enligt socialtjänstlagen.
De funktionshindrade har i rådet möjlighet att aktivt arbeta för
förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och
ge förslag till lämpliga anpassningar av det serviceutbud som berör
funktionshindrades möjligheter till en god livskvalitet.
Rådet för funktionshinderfrågors sammansättning
Rådet för funktionshinderfrågor är organisatoriskt knutet till
socialnämnden.
Rådet skall bestå av fjorton ledamöter varav åtta ledamöter med
personliga ersättare, utsedda av handikapporganisationerna. Fem
ledamöter med personliga ersättare utses av kommunen. Ledamöter och
ersättare utses för den tid som överensstämmer med den politiska
mandatperioden. Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kulturoch fritidsnämnden, kommunstyrelsen och Tjörns Bostads AB utser en
ledamot samt en ersättare vardera ur sin nämnd/styrelse.
Handikapporganisationerna utser vilka föreningar som skall representeras
i Rådet för funktionshinderfrågor. Föreningarna samarbetar med varandra
genom en referensgrupp.
Socialnämndens ledamot är ordförande och vice ordförande utses av
handikapporganisationerna.
Ersättare för handikappföreningarna får närvara vid rådet för
funktionshinderfrågors sammanträden. Arvode och ersättning för förlorad
arbetsförtjänst utgår dock endast om ersättare tjänstgör.
Regionens hälso- och sjukvårdsnämnd, erbjuds att medverka med två
representanter (adjungeras).

Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Besöksadress
Kroksdalsvägen 1

Telefon
Fax
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0304-60 10 00
0304-60 10 19
kommun@tjorn.se
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Arbetsformer
Rådet för funktionshinderfrågor sammanträder fyra gånger per år. Extra
sammanträde skall hållas om rådets ordförande, eller hälften av rådets
ledamöter begär det. Datum för sammanträdesdagar skall fastställas vid
årets första sammanträde.
Förslag till förteckning över ärenden som skall behandlas samt
handlingar och beslutsunderlag skall delges rådets ledamöter och
ersättare senast sju dagar före sammanträdet och på sådant sätt att vidare
information och beredning underlättas. Med tillställas avses expedieras.
Rådets ställningstaganden skall efter varje sammanträde redovisas genom
beslutsprotokoll, som delges rådets ledamöter och ersättare samt nämnder
och kommunstyrelsen. Protokollet skall justeras inom 14 dagar.
Reglemente
Reglemente för Rådet för funktionshinderfrågor fastställs av
kommunfullmäktige. Ändring av reglemente kan initieras av Rådet för
funktionshinderfrågor eller kommunstyrelsen.
Arvode
Sammanträdesarvode utgår enligt kommunens arvodesbestämmelser. För
förtroendevald i Tjörns kommun ingår uppdraget i det fasta arvodet om
sådant föreligger, annars gäller kommunens arvodesbestämmelser.
Tidigare beslut
Antaget KF § 61 2008-05-08
Reviderat KF § 234 2014-12-11
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Barnperspektivet
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram
till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt
berör barn.

Shuja-At Noormohamed
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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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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Reglemente för Rådet för pensionärs- och
funktionshinderfrågor
Rådet för pensionärs- och funktionshinderfrågor är ett organ för
överläggningar, samråd och ömsesidig information
mellan företrädare för pensionärsorganisationer,
handikapporganisationer, nämnder samt Tjörns Bostads AB.
Syfte
Syftet med rådet är följande:







Rådet ska förstärka inflytande i alla frågor som gäller äldre och
personer med funktionshinder.
Rådet ska medverka vid förberedelser för upphandling av
vårdgivare.
Rådet ska verka för att pensionärs- och funktionshinderfrågor
beaktas i nämndernas verksamhetsplaner.
Rådet kan initiera nya pensionärs- och funktionshinderfrågor i
nämnder och förvaltningar.
Rådet ska vara remissorgan i frågor som berör pensionärer och
personer med funktionshinder.
Rådet ska vara ett forum för opinionsbildning och
kunskapsspridning.

Rådet för pensionärs- och funktionshinderfrågor ska vara en mötesplats
för samråd före beslut, i välfärdsfrågor och i synnerhet i frågor som berör
äldre/personer med funktionshinder och inför strategisk plan,
verksamhetsplan med budget samt i större samhällsplaneringsfrågor.
Rådet för pensionärs- och funktionshinderfrågor är remiss- och
referensgrupp i frågor som berör äldres/personer med funktionshinders
situation i kommunen, men har inte ställning som kommunal nämnd.
Uppgifter/verksamhetsområde
Rådet för pensionärs- och funktionshinderfrågor ska aktivt följa
utvecklingen inom det välfärdspolitiska området och i synnerhet inom
äldreområdet/handikappområdet och samhällsutvecklingen i stort.
Kommunen ska i rådet samråda i ett så tidigt skede att rådets synpunkter
och förslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd före
beslut.
Kommunen ska informera om sin verksamhet, planerade förändringar
samt resultatet av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för
kommunens pensionärer/personer med funktionshinder.
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Kommunen ges, genom rådet, möjlighet att få pensionärs- och
handikapporganisationernas synpunkter samt att samråda med
organisationerna i ett tidigt skede av olika beredningsprocesser enligt
socialtjänstlagen.
Pensionärerna/personer med funktionshinder har i rådet möjlighet att
aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. De kan
informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det
serviceutbud som berör äldres/personer med funktionshinders möjlighet
till en god livskvalitet.
Rådets sammansättning
Rådet för pensionärs- och funktionshinderfrågor är organisatoriskt knutet
till socialnämnden.
Rådet ska bestå av 19 ledamöter, sex ledamöter med personliga
ersättare, utsedda av pensionärsorganisationerna, åtta ledamöter med
personliga ersättare, utsedda av handikapporganisationerna samt fem
ledamöter med ersättare utsedda av kommunen.
Socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, barn- och
utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt Tjörns Bostads AB
utser en ledamot samt ersättare vardera från respektive
nämnd/bolagsstyrelse.
Ledamöter och ersättare utses för den tid som överensstämmer med den
politiska mandatperioden.
Pensionärsföreningar, öppna för alla, ska utse två ledamöter och två
ersättare vardera.
Handikapporganisationerna utser vilka föreningar som ska representeras i
rådet. Organisationerna samarbetar med varandra genom en
referensgrupp.
Ersättare för pensionärs- och handikappföreningarna får närvara vid
rådets sammanträden. Arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst
utgår dock endast om ersättare tjänstgör.
Regionens hälso- och sjukvårdsnämnd erbjuds att medverka med två
representanter (adjungeras).
Rådet utser ordförande på förslag av socialnämnden och vice ordförande
utses av pensionärsorganisationerna respektive
handikapporganisationerna (varannan mandatperiod).
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Arbetsformer
Rådet sammanträder sex gånger per år. Extra sammanträde ska hållas om
rådets ordförande eller mer än hälften av rådets ledamöter begär det.
Datum för sammanträdesdagar fastställs vid årets första sammanträde.
Förslag till förteckning över ärenden som ska behandlas samt handlingar
och beslutsunderlag ska tillställas rådets ledamöter och ersättare senast
sju dagar före sammanträdet och på sådant sätt att vidare information och
beredning underlättas.
Rådet ska, efter behov, tillse att det blir en jämn fördelning mellan
ärenden som rör pensionärsfrågor och funktionshinderfrågor.
Rådet kan överlåta vissa funktioner till ett presidium/beredningsgrupp.
Rådets ställningstaganden ska efter varje sammanträde redovisas genom
beslutsprotokoll som delges rådets ledamöter och ersättare samt
kommunala nämnder/bolag. Protokollet bör justeras inom 14 dagar.
Reglemente
Reglemente för Rådet för pensionärs- och funktionshinderfrågor fastställs
av kommunfullmäktige. Ändring av reglementet kan initieras av rådet
eller kommunstyrelsen.
Arvode
Sammanträdesarvode utgår enligt kommunens arvodesbestämmelser. För
förtroendevald i Tjörns kommun ingår uppdraget i fast arvode om sådant
föreligger, annars gäller kommunens arvodesbestämmelser.
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Reviderat KF § 95,
2019-03-21

Reglemente för pensionärsrådet i Tjörns
kommun
Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information
mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och nämnder samt Tjörns
Bostads AB.
Syfte
Syftet med pensionärsrådet är att:
- Rådet ska förstärka inflytande i alla frågor som gäller äldre.
- Rådet ska medverka vid förberedelser för upphandling av vårdgivare.
- Rådet ska verka för att pensionärernas frågor beaktas i nämndernas
verksamhetsplaner.
- Rådet kan initiera nya pensionärsfrågor i nämnder och förvaltningar.
- Rådet ska vara remissorgan i frågor som berör pensionärerna
- Rådet skall vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.
Pensionärsrådet ska vara en mötesplats för samråd före beslut, i välfärdsfrågor
och i synnerhet i frågor som berör äldre (socialnämndens beslutsområde) och
inför strategisk plan, verksamhetsplan med budget samt i större
samhällsplaneringsfrågor (samhällsbyggnadsnämndens beslutsområde).
Pensionärsrådet är remiss- och referensgrupp i frågor som berör äldres
situation i kommunen, men har inte ställning som kommunal nämnd.
Uppgifter/verksamhetsområde
Pensionärsrådet ska aktivt följa utvecklingen inom det välfärdspolitiska
området och i synnerhet inom äldreområdet och samhällsutvecklingen i stort.
Kommunen skall i pensionärsrådet samråda i ett så tidigt skede att rådets
synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell
nämnd/styrelse före beslut. Kommunen ska informera om sin verksamhet,
planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som har eller kan få
aktualitet för kommunens pensionärer.
Kommunen ges, genom rådet, möjlighet att få pensionärsorganisationernas
synpunkter samt att samråda med det i ett tidigt skede av olika
beredningsprocesser enligt socialtjänstlagen.
Pensionärerna har i rådet möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i den
kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga
anpassningar av det serviceutbud som berör äldres möjlighet till en god
livskvalitet. Enligt socialtjänstlagen skall socialnämnden göra sig väl
förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för äldre människor samt i
uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på detta
område.
Kommunen ska planera sina insatser för äldre. I planeringen skall kommunen
samverka med landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer.
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Rådets sammansättning
Kommunala pensionärsrådet är organisatoriskt knutit till socialnämnden och
administreras av socialnämnden.
Rådet ska bestå av sju ledamöter, fyra ledamöter samt fyra personliga
ersättare, utsedda av pensionärsorganisationerna. Tre ledamöter med
personliga ersättare utses av kommunen.
Socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och Tjörns Bostads AB utser en
ledamot och en ersättare ur respektive nämnd/styrelse. Socialnämndens
ledamot föreslås till ordförande. Ledamöter och ersättare utses för den tid som
överensstämmer med den politiska mandatperioden.
Pensionärsföreningar, öppna för alla och anslutna till riksorganisationen, skall
utse två ledamöter och två ersättare vardera.
Rådet utser ordförande på förslag av socialnämnden och vice ordförande utses
av pensionärsorganisationerna.
Ersättare för pensionärsföreningarna får närvara vid pensionärsrådets
sammanträden. Arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår dock
endast om ersättare tjänstgör.
Regionens hälso- och sjukvårdsnämnd, erbjuds att medverka med två
representanter (adjungeras).
Arbetsformer
Rådet sammanträder fyra gånger per år. Två sammanträden skall behandla
kommunens respektive socialnämndens budget. Extra sammanträde skall
hållas om rådets ordförande, eller hälften av rådets ledamöter begär det.
Datum för sammanträdesdagar fastställs vid årets första sammanträde.
Sammanträdena planeras så att de genomförs i god tid före socialnämndens
sammanträde, då nämndens dagordning utgör en punkt på rådets dagordning.
Förslag till förteckning över ärenden som ska behandlas samt handlingar och
beslutsunderlag skall tillställas rådets ledamöter och ersättare senast sju dagar
före sammanträdet och på sådant sätt att vidare information och beredning
underlättas. Med tillställas avses expedieras.
Rådet kan överlåta vissa funktioner till ett presidium/beredningsgrupp.
Rådets ställningstaganden skall, efter varje sammanträde, redovisas genom
beslutsprotokoll, som delges rådets ledamöter och ersättare samt kommunala
nämnder och kommunstyrelsen. Protokollet bör justeras inom 14 dagar.
Reglemente
Reglemente för kommunala pensionärsrådet fastställs av kommunfullmäktige.
Ändring av reglemente kan initieras av kommunala pensionärsrådet eller
kommunstyrelsen.

27

Arvode
Sammanträdesarvode till pensionärsorganisationernas representanter enligt
kommunens arvodesbestämmelser. För förtroendevald i Tjörns kommun ingår
uppdraget i det fasta arvodet om sådant föreligger, annars gäller kommunens
arvodesbestämmelser.
------------------
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Reglemente för rådet för funktionshinderfrågor i Tjörns
kommun
Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan
företrädare för handikapporganisationerna och nämnder samt Tjörns Bostads AB.
Syfte
Syftet med rådet för funktionshinderfrågor är att:
-

Rådet ska förstärka inflytande i alla frågor som gäller funktionshindrade
Rådet ska verka för att funktionshinderfrågor beaktas i nämndernas
verksamhetsplaner
Rådet kan initiera nya funktionshinderfrågor i nämnder och förvaltningar
Rådet ska vara remissorgan i frågor som berör funktionshindrade
Rådet ska vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.

Rådet för funktionshinderfrågor ska vara en mötesplats för samråd före beslut, i
välfärdsfrågor och i synnerhet i frågor som berör funktionshindrade (socialnämndens
beslutsområde) och inför strategisk plan, verksamhetsplan med budget samt i större
samhällsplaneringsfrågor (samhällsbyggnadsnämndens beslutsområde).
Rådet för funktionshinderfrågor är remiss- och referensgrupp i frågor som berör de
funktionshindrades situation i kommunen, men har inte ställning som kommunal
nämnd.
Uppgifter/verksamhetsområde
Rådet för funktionshinderfrågor ska aktivt följa utvecklingen inom det
välfärdspolitiska området och i synnerhet inom handikappområdet och
samhällsutvecklingen i stort. Kommunen ska i rådet för funktionshinderfrågor
samråda i ett så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets
handläggning i aktuell nämnd/styrelse före beslut. och informera om sin verksamhet,
planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet
för kommunens funktionshindrade.
Kommunen ges, genom rådet, möjlighet att få handikapporganisationernas synpunkter
samt att samråda med det i ett tidigt skede av olika beredningsprocesser enligt
socialtjänstlagen.
De funktionshindrade har i rådet möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i den
kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga
anpassningar av det serviceutbud som berör funktionshindrades möjligheter till en god
livskvalitet.
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Rådets sammansättning
Handikapprådet är organisatoriskt knutet till socialnämnden.
Rådet ska bestå av fjorton ledamöter varav åtta ledamöter med personliga ersättare,
utsedda av handikapporganisationerna. Fem ledamöter med personliga ersättare utses
av kommunen. Ledamöter och ersättare utses för den tid som överensstämmer med
den politiska mandatperioden. Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kulturoch fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och Tjörns Bostads AB utser en
ledamot samt en ersättare vardera ur sin nämnd/styrelse.
Handikapporganisationerna utser vilka föreningar som ska representeras i rådet för
funktionshinderfrågor. Föreningarna samarbetar med varandra genom en
referensgrupp.
Socialnämndens ledamot är ordförande och vice ordförande utses av
handikapporganisationerna.
Ersättare för handikappföreningarna får närvara vid rådet för funktionshinderfrågors
sammanträden. Arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår dock endast
om ersättare tjänstgör.
Regionens hälso- och sjukvårdsnämnd, erbjuds att medverka med två representanter
(adjungeras).
Arbetsformer
Rådet sammanträder fyra gånger per år. Extra sammanträde ska hållas om rådets
ordförande, eller hälften av rådets ledamöter begär det. Datum för sammanträdesdagar
skall fastställas vid årets första sammanträde.
Förslag till förteckning över ärenden som ska behandlas samt handlingar och
beslutsunderlag skall tillställas rådets ledamöter och ersättare senast sju dagar före
sammanträdet och på sådant sätt att vidare information och beredning underlättas.
Med tillställas avses expedieras.
Rådets ställningstaganden ska efter varje sammanträde redovisas genom
beslutsprotokoll, som delges rådets ledamöter och ersättare samt nämnder och Tjörns
Bostads AB. Protokollet bör justeras inom 14 dagar.
Reglemente
Reglementet för rådet för funktionshinderfrågor fastställs av kommunfullmäktige.
Ändring av reglemente kan initieras av rådet för funktionshinderfrågor eller
kommunstyrelsen.
Arvode
Sammanträdesarvode utgår enligt kommunens arvodesbestämmelser. För
förtroendevald i Tjörns kommun ingår uppdraget i det fasta arvodet om sådant
föreligger, annars gäller kommunens arvodesbestämmelser.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-09-17

§169

Sammanslagning av kommunala pensionärsrådet och rådet för
funktionshinderfrågor
2020/103
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet för att invänta samråd.
Sammanfattning
Socialnämnden har föreslagit att Pensionärsrådet och Rådet för
funktionshinderfrågor ska slås samman. Förslaget motiveras med att råden till
stor del behandlar samma frågeställningar och att det därmed är viktigt att
råden har en gemensam hållning i dessa frågor.
Det har även varit förenat med vissa svårigheter att rekrytera ledamöter till
Rådet för funktionshinderfrågor. Detta har fått till följd att strukturen kring
rådets verksamhet blivit bristfällig och att rådets arbete därigenom blivit
lidande. Då Pensionärsrådet har en väl fungerande struktur skulle en
sammanslagning av råden innebära en förbättring i detta avseende. Arbetet med
funktionshinderfrågor skulle därmed gynnas utan att arbetet med
pensionärsfrågor påverkas i negativ riktning.
Med en gemensam handläggning skulle även det administrativa arbetet på
tjänstemannanivå minskas. Det skulle i sin tur leda till en smidigare och mer
effektiv hantering av arbetet kring rådens verksamhet och även frigöra tid inom
socialförvaltningen.
Den föreslagna åtgärden kommer också innebära en minskad belastning på
kommunens förtroendevalda, då antalet förtroendevalda som involveras i råden
nästintill halveras.
Det bedöms vara viktigt att sammanslagningen inte leder till minskad
representation från externa organisationer. Sammanslagningen får inte leda till
att någon enskild organisation blir utträngd. De organisationer som är
företrädda i råden i dag bör därför även fortsättningsvis vara representerade i
rådet.
Det finns, såvitt förvaltningen bedömt, inte några direkta hinder mot att
genomföra den föreslagna åtgärden. Visserligen kan det tänkas att frågor
rörande funktionshinder riskerar att få en något mindre plats i konkurrens med
pensionärsfrågorna. Detta kan emellertid förhindras genom ett aktivt arbete från
de ledamöter som är utsedda av organisationerna på funktionshinderområdet
samt genom en skrivning i reglementet som förtydligar att de två områden som
rådet verkar inom ska behandlas på ett likvärdigt sätt.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-09-17

Med hänsyn till den totala nytta som förväntas uppnås genom
sammanslagningen föreslår förvaltningen att socialnämndens förslag
genomförs.
Förslaget innebär ingen förändring av det faktiska arbete som utförs av råden i
dag. Det nya rådet ska således ha samma funktion som de båda råden haft
tidigare.
Det bedöms vara viktigt att kommunens representanter i rådet täcker upp en
större del av kommunens verksamhet. Rådet får därigenom möjlighet att
påverka kommunens beslutsprocesser inom de områden som rör äldre och
funktionshindrade. De ledamöter som kommunen utser bör därför väljas ur
socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden,
kultur- och fritidsnämnden samt Tjörns Bostads AB.
De förändringar i övrigt som föranleds av sammanslagningen, t.ex. totala
antalet ledamöter och mötesfrekvens framgår av upprättat förslag till
reglemente.
Sammanslagningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021 och gälla under en
testperiod om två år. En utvärdering bör därefter göras för bedömning av om
förändringen ska göras permanent eller om råden ska återgå till sin nuvarande
form.
Tidigare beslut
Socialnämndens beslut 2020-03-25, § 74
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-08-29
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen
Förslag till reglemente för Rådet för pensionärs- och funktionshinderfrågor
Reglemente för Pensionärsrådet
Reglemente för Rådet för funktionshinderfrågor
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) yrkar återremiss av ärendet för att invänta samråd.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-11-26
Kommunstyrelsen

§248

Ändring av socialnämndens reglemente med anledning
av yttranden över ansökningar till hemvärnet och
sammanslagning av råd
2020/230
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta förslag till ändring av Reglemente för socialnämnden.
2. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2021.
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
Socialnämndens reglemente föreslås ändras i två avseenden.
Den första ändringar gäller yttranden över ansökningar till
hemvärnet. I dag ansvarar kommunstyrelsen för att lämna
kommunens yttrande till Försvarsmakten över persons lämplighet
att antas till hemvärnet som hemvärnssoldat (5 §
hemvärnsförordningen). Denna uppgift bör av lämplighetsskäl
överflyttas till socialnämnden. Kommunstyrelsen kommer, enligt
förslaget, behålla rätten att utse ledamot till hemvärnsråd som
organiseras inom kommunen. Motsvarande ändringar föreslås i
annat ärende göras i kommunstyrelsens reglemente.
Den andra ändringen avser föreslagna förändringar inom
organisation för kommunens råd. I beslut den 25 mars 2020, § 74,
föreslog socialnämnden att kommunfullmäktige slår samman
pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor. Som följd av
detta behöver socialnämndens reglemente ändras.
Socialnämnden har yttrat sig och tillstyrker förslag till ändringar
av reglementet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-11-26
Kommunstyrelsen

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021 under
förutsättning att fullmäktige beslutar om rådens omorganisation
och att det nya rådets reglemente träder i kraft vid denna
tidpunkt.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 244 den 12 november 2020
Socialnämnden 2020-10-28, § 226
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-17, § 189
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-11-04
Reglemente för socialnämnden, förslag 2020-11-04
Reglemente för socialnämnden med föreslagna markerade
ändringar
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla
arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-11-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§244

Ändring av socialnämndens reglemente med anledning
av yttranden över ansökningar till hemvärnet och
sammanslagning av råd
2020/230
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta förslag till ändring av Reglemente för socialnämnden.
2. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2021.
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
Socialnämndens reglemente föreslås ändras i två avseenden.
Den första ändringar gäller yttranden över ansökningar till
hemvärnet. I dag ansvarar kommunstyrelsen för att lämna
kommunens yttrande till Försvarsmakten över persons lämplighet
att antas till hemvärnet som hemvärnssoldat (5 §
hemvärnsförordningen). Denna uppgift bör av lämplighetsskäl
överflyttas till socialnämnden. Kommunstyrelsen kommer, enligt
förslaget, behålla rätten att utse ledamot till hemvärnsråd som
organiseras inom kommunen. Motsvarande ändringar föreslås i
annat ärende göras i kommunstyrelsens reglemente.
Den andra ändringen avser föreslagna förändringar inom
organisation för kommunens råd. I beslut den 25 mars 2020, § 74,
föreslog socialnämnden att kommunfullmäktige slår samman
pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor. Som följd av
detta behöver socialnämndens reglemente ändras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-11-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Socialnämnden har yttrat sig och tillstyrker förslag till ändringar
av reglementet.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021 under
förutsättning att fullmäktige beslutar om rådens omorganisation
och att det nya rådets reglemente träder i kraft vid denna
tidpunkt.
Tidigare beslut
Socialnämnden 2020-10-28, § 226
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-17, § 189
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-11-04
Reglemente för socialnämnden, förslag 2020-11-04
Reglemente för socialnämnden med föreslagna markerade
ändringar
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet
ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-11-04

Dnr 2020/230-003

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen

Ändring av socialnämndens reglemente med
anledning av yttranden över ansökningar till
hemvärnet och sammanslagning av råd
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta förslag till ändring av Reglemente för socialnämnden.
2. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2021.
Sammanfattning
Socialnämndens reglemente föreslås ändras i två avseenden.
Den första ändringar gäller yttranden över ansökningar till hemvärnet. I
dag ansvarar kommunstyrelsen för att lämna kommunens yttrande till
Försvarsmakten över persons lämplighet att antas till hemvärnet som
hemvärnssoldat (5 § hemvärnsförordningen). Denna uppgift bör av
lämplighetsskäl överflyttas till socialnämnden. Kommunstyrelsen
kommer, enligt förslaget, behålla rätten att utse ledamot till hemvärnsråd
som organiseras inom kommunen. Motsvarande ändringar föreslås i
annat ärende göras i kommunstyrelsens reglemente.
Den andra ändringen avser föreslagna förändringar inom organisation för
kommunens råd. I beslut den 25 mars 2020, § 74, föreslog
socialnämnden att kommunfullmäktige slår samman pensionärsrådet och
rådet för funktionshinderfrågor. Som följd av detta behöver
socialnämndens reglemente ändras.
Socialnämnden har yttrat sig och tillstyrker förslag till ändringar av
reglementet.
TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021 under förutsättning
att fullmäktige beslutar om rådens omorganisation och att det nya rådets
reglemente träder i kraft vid denna tidpunkt.
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471 80 Skärhamn

Besöksadress
Kroksdalsvägen 1

Telefon
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Dnr 2020/230-003

Tidigare beslut
Socialnämnden 2020-10-28, § 226
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-17, § 189
Bilagor
Reglemente för socialnämnden, förslag 2020-11-04
Reglemente för socialnämnden med föreslagna markerade ändringar
Beslutet skickas till
Socialnämnden
Kommunstyrelsen
Rådet för funktionshinderfrågor
Pensionärsrådet
Ärendet
Socialnämndens reglemente föreslås ändras i 2 § och 5 § samt få en ny
12 a §. Paragraferna föreslås därmed ha nedanstående lydelse:
2§
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt:
• socialtjänstlagen (2001:453),
• lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
• lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,
• lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,
• hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),
• föräldrabalken (1949:381),
• alkohollagen (2010:1622),
• lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter,
• spellagen (2018:1138),
• lag (1982:636) om anordnande av automatspel,
• hemvärnsförordningen (1997:146),
samt i övrigt förekommande tillämpliga författningar.
5§
Socialnämnden ansvarar för Rådet för pensionärs- och
funktionshinderfrågor.
12 a §
Socialnämnden ansvarar för att avge yttranden enligt 5 §
hemvärnsförordningen avseende ansökningar om antagning till
hemvärnet.
Socialnämnden ansvarar inte för att utse ledamot i ett hemvärnsråd som
organiseras inom kommunen, detta ankommer på 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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Dnr 2020/230-003

Barnperspektivet
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit
fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt
berör barn.
Konsekvens
Överflyttningen av ansvar för yttrande över ansökningar till hemvärnet
får ytterst marginell konsekvens i form av arbetstid för att handlägga och
administrera de ärenden som årligen inkommer till kommunen.

Evike Sandor
Tf kommunchef
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Reglemente för socialnämnden
Allmänna bestämmelser
1§

Utöver det som föreskrivs i Allmän stadga för kommunstyrelsen och
nämnder och i kommunallagen (2017:725) gäller bestämmelserna i detta
reglemente. Kommunstyrelsen har befogenhet att, då fråga uppstår, tolka
innebörden av detta reglemente.

Tillämpliga författningar
2§

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt:
- socialtjänstlagen (2001:453),
- lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
- lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,
- lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,
- hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),
- föräldrabalken (1949:381),
- alkohollagen (2010:1622),
- lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter,
- spellagen (2018:1138),
- lag (1982:636) om anordnande av automatspel,
- hemvärnsförordningen (1997:146),
samt i övrigt förekommande tillämpliga författningar.

Sammansättning
3§

Socialnämnden består av det antal ledamöter och ersättare som
kommunfullmäktige har beslutat.

Verksamhetsområde
Socialtjänst, omsorg samt hälso- och sjukvård
4§

Socialnämnden ansvarar för:
a) omsorg av äldre,
b) individ- och familjeomsorg,
c) familjerätts- och familjerådgivningsverksamhet,
d) hälso- och sjukvårdsinsatser i särskilda boendeformer och i det egna
hemmet,
e) omsorg av personer med funktionsnedsättning.
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Särskilda uppgifter
Rådet för pensionärs- och funktionshinderfrågor

Borttaget: Pensionärsråd och råd för funktionshinderfrågor

5§

Socialnämnden ansvarar för Rådet för pensionärs- och
funktionshinderfrågor.
Arbetsmarknadsenhet
6§

Socialnämnden ansvarar för kommunens arbetsmarknadsenhet.
Konsument-, budget och skuldrådgivning
7§

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen
inom konsument-, budget och skuldrådgivning.
Socialt andrahandskontrakt
8§

Socialnämnden ansvarar för verksamhet avseende socialt
andrahandskontrakt.
Ensamkommande barn
9§

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter för ensamkommande
barn. Socialnämnden ansvarar inte för integrationsfrågor, dessa
ankommer på kommunstyrelsen.
Alkohol, tobak och liknande produkter
10 §

Socialnämnden fullgör kommunens tillstånds- och tillsynsverksamhet
avseende alkohol samt tobak och liknande produkter. Socialnämnden
ansvarar inte för tillsyn av rökfria miljöer, dessa ankommer på
samhällsbyggnadsnämnden.
Automatspel och lotteri
11 §

Socialnämnden är remissinstans vad gäller automatspel och fullgör
uppgifter enligt spellagen. Socialnämnden ansvarar inte för
tillståndsgivning för försäljning av lotter m.m. inom föreningslivet, detta
ankommer på kultur- och fritidsnämnden.

Sida 4 (5)
Reglemente för socialnämnden

47

Borttaget: pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor

Bidrag till föreningar och organisationer
12 §

Socialnämnden beslutar om bidrag till föreningar och organisationer som
bedriver upplysnings-, stöd- och rådgivningsverksamhet inom nämndens
ansvarsområde.
Yttranden enligt hemvärnsförordningen

Formaterat: Rubrik 3

12 a §
Socialnämnden ansvarar för att avge yttranden enligt 5 §
hemvärnsförordningen avseende ansökningar om antagning till
hemvärnet.

Formaterat: §, Flernivålista + Nivå: 2 + Numreringsformat:
a, b, c, … + Starta vid: 1 + Justering: Vänster + Justerad vid:
0 cm + Indrag vid: 0 cm

Socialnämnden ansvarar inte för att utse ledamot i ett hemvärnsråd som
organiseras inom kommunen, detta ankommer på kommunstyrelsen.

Delegering från fullmäktige
13 §

Socialnämnden beslutar i följande grupper av ärenden:
a) fastställa avgifter och ersättningar inom nämndens verksamheter i fall
där de taxor som har antagits av kommunfullmäktige ska justeras vid
förändring i prisbasbelopp och/eller index,
b) fastställa avgifter för familjerådgivning,
c) teckna kommunal borgen i biståndsärenden upp till en summa av ett
och ett halvt prisbasbelopp per år.
14 §

Socialnämnden ska redovisa till kommunfullmäktige hur nämnden
fullgör delegering enligt detta reglemente.

Samverkan
15 §

Socialnämnden ska samverka med barn- och utbildningsnämnden
inklusive skolhälsovården.
Socialnämnden ska samverka med kultur- och fritidsnämnden.
Socialnämnden ska samverka med rådet för hälsa och hållbar utveckling.
Socialnämnden ska medverka i kommunens översiktliga fysiska
planering samt miljö- och bostadsförsörjningsfrågor.
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Reglemente för socialnämnden
Allmänna bestämmelser
1§

Utöver det som föreskrivs i Allmän stadga för kommunstyrelsen och
nämnder och i kommunallagen (2017:725) gäller bestämmelserna i detta
reglemente. Kommunstyrelsen har befogenhet att, då fråga uppstår, tolka
innebörden av detta reglemente.

Tillämpliga författningar
2§

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt:
- socialtjänstlagen (2001:453),
- lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
- lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,
- lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,
- hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),
- föräldrabalken (1949:381),
- alkohollagen (2010:1622),
- lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter,
- spellagen (2018:1138),
- lag (1982:636) om anordnande av automatspel,
- hemvärnsförordningen (1997:146),
samt i övrigt förekommande tillämpliga författningar.

Sammansättning
3§

Socialnämnden består av det antal ledamöter och ersättare som
kommunfullmäktige har beslutat.

Verksamhetsområde
Socialtjänst, omsorg samt hälso- och sjukvård
4§

Socialnämnden ansvarar för:
a) omsorg av äldre,
b) individ- och familjeomsorg,
c) familjerätts- och familjerådgivningsverksamhet,
d) hälso- och sjukvårdsinsatser i särskilda boendeformer och i det egna
hemmet,
e) omsorg av personer med funktionsnedsättning.
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Särskilda uppgifter
Rådet för pensionärs- och funktionshinderfrågor
5§

Socialnämnden ansvarar för Rådet för pensionärs- och
funktionshinderfrågor.
Arbetsmarknadsenhet
6§

Socialnämnden ansvarar för kommunens arbetsmarknadsenhet.
Konsument-, budget och skuldrådgivning
7§

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen
inom konsument-, budget och skuldrådgivning.
Socialt andrahandskontrakt
8§

Socialnämnden ansvarar för verksamhet avseende socialt
andrahandskontrakt.
Ensamkommande barn
9§

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter för ensamkommande
barn. Socialnämnden ansvarar inte för integrationsfrågor, dessa
ankommer på kommunstyrelsen.
Alkohol, tobak och liknande produkter
10 §

Socialnämnden fullgör kommunens tillstånds- och tillsynsverksamhet
avseende alkohol samt tobak och liknande produkter. Socialnämnden
ansvarar inte för tillsyn av rökfria miljöer, dessa ankommer på
samhällsbyggnadsnämnden.
Automatspel och lotteri
11 §

Socialnämnden är remissinstans vad gäller automatspel och fullgör
uppgifter enligt spellagen. Socialnämnden ansvarar inte för
tillståndsgivning för försäljning av lotter m.m. inom föreningslivet, detta
ankommer på kultur- och fritidsnämnden.
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Bidrag till föreningar och organisationer
12 §

Socialnämnden beslutar om bidrag till föreningar och organisationer som
bedriver upplysnings-, stöd- och rådgivningsverksamhet inom nämndens
ansvarsområde.
Yttranden enligt hemvärnsförordningen
12 a §
Socialnämnden ansvarar för att avge yttranden enligt 5 §
hemvärnsförordningen avseende ansökningar om antagning till
hemvärnet.
Socialnämnden ansvarar inte för att utse ledamot i ett hemvärnsråd som
organiseras inom kommunen, detta ankommer på kommunstyrelsen.

Delegering från fullmäktige
13 §

Socialnämnden beslutar i följande grupper av ärenden:
a) fastställa avgifter och ersättningar inom nämndens verksamheter i fall
där de taxor som har antagits av kommunfullmäktige ska justeras vid
förändring i prisbasbelopp och/eller index,
b) fastställa avgifter för familjerådgivning,
c) teckna kommunal borgen i biståndsärenden upp till en summa av ett
och ett halvt prisbasbelopp per år.
14 §

Socialnämnden ska redovisa till kommunfullmäktige hur nämnden
fullgör delegering enligt detta reglemente.

Samverkan
15 §

Socialnämnden ska samverka med barn- och utbildningsnämnden
inklusive skolhälsovården.
Socialnämnden ska samverka med kultur- och fritidsnämnden.
Socialnämnden ska samverka med rådet för hälsa och hållbar utveckling.
Socialnämnden ska medverka i kommunens översiktliga fysiska
planering samt miljö- och bostadsförsörjningsfrågor.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2020-10-28
§226

Remiss från KSAU: Ändring av socialnämndens reglemente med
anledning av yttranden över ansökningar till hemvärnet m.m
2020/155
Beslut
Socialnämnden ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag till förändring av
socialnämndens reglemente.
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera förslag till ändring av
socialnämndens reglemente med anledning av yttrande över ansökningar till
hemvärnet mm. Svaren ska ha inkommit till kommunkansliet senast den 1
november 2020.
I dag ansvarar kommunstyrelsen för att lämna kommunens yttrande till
Försvarsmakten över persons lämplighet att antas till hemvärnet som
hemvärnssoldat (5 § hemvärnsförordningen). Denna uppgift bör av lämplighetsskäl
överflyttas till socialnämnden. Kommunstyrelsen kommer, enligt förslaget, behålla
rätten att utse ledamot till hemvärnsråd som organiseras inom kommunen.
Även beslutet SN 2020-03-25 § 74 av en sammanslagning av pensionärsrådet och
rådet för funktionshinderfrågor behöver justeras i en förändring av socialnämndens
reglemente.
Ändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2021.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-09-17, § 189
Beslutsunderlag
Remissversion, socialnämndens reglemente
Socialnämndens reglemente med föreslagna markerade ändringar
TU KSAU Ändring av socialnämndens reglemente med anledning av yttranden över
ansökningar till hemvärnet m.m.
Beslut KSAU 2020-09-17 § 189 Beslut om remiss: Ändring av socialnämndens
reglemente med anledning av yttranden över ansökningar till hemvärnet m.m.
Tjänsteutlåtande 2020-10-02
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

54

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-09-17

§189

Beslut om remiss: Ändring av socialnämndens reglemente med
anledning av yttranden över ansökningar till hemvärnet m.m.
2020/230
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
1. Remittera ärendet till socialnämnden för att inhämta yttrande över förslaget.
2. Svar ska vara kommunkansliet tillhanda senast den 1 november 2020.
Barnkonventionen
Beslut om remittering påverkar inte, får inga konsekvenser för eller berör barn på
annat sätt.
Sammanfattning
I dag ansvarar kommunstyrelsen för att lämna kommunens yttrande till
Försvarsmakten över persons lämplighet att antas till hemvärnet som
hemvärnssoldat (5 § hemvärnsförordningen). Denna uppgift bör av lämplighetsskäl
överflyttas till socialnämnden. Kommunstyrelsen kommer, enligt förslaget, behålla
rätten att utse ledamot till hemvärnsråd som organiseras inom kommunen.
I beslut den 25 mars 2020, § 74, föreslog socialnämnden att kommunfullmäktige
slår samman pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor. Som följd av
detta behöver socialnämndens reglemente ändras.
Ändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-09-09
Remissversion, socialnämndens reglemente
Socialnämndens reglemente med föreslagna markerade ändringar
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla
förvaltningens förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Socialnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 2020-11-26
Kommunstyrelsen

§249

Ändring av kommunstyrelsens reglemente med
anledning av yttranden över ansökningar till hemvärnet
och överlåtelse av kommunala angelägenheter till
kommunalförbund
2020/300
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta förslag till ändring av kommunstyrelsens reglemente.
2. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2021.
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
Kommunstyrelsens reglemente föreslås ändras i två avseenden.
Den första ändringar gäller yttranden över ansökningar till
hemvärnet. I dag ansvarar kommunstyrelsen för att lämna
kommunens yttrande till Försvarsmakten över persons lämplighet
att antas till hemvärnet som hemvärnssoldat (5 §
hemvärnsförordningen). Denna uppgift bör av lämplighetsskäl
överflyttas till socialnämnden. Kommunstyrelsen kommer, enligt
förslaget, behålla rätten att utse ledamot till hemvärnsråd som
organiseras inom kommunen. Motsvarande ändringar föreslås i
annat ärende göras i socialnämndens reglemente.
Den andra ändringen avser att tydliggöra vilken nämnd/styrelse
som ansvarar för att besluta i ärenden där kommunen överlämnat
verksamhetsområde till ett kommunalförbund där lag eller annan
författning hindrar kommunalförbundet att fatta beslut. Efter ett
avgörande (HFD 2013 ref. 80) har domstolen funnit att möjlighet
att delegera föreskriftsrätt till ett kommunalförbund saknats.
Delegation enligt regeringsformen var endast möjligt till en
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-11-26
Kommunstyrelsen

kommun eller ett landsting. Om liknande förhållande skulle
infinna sig för Tjörns kommuns vidkommande bör en nämnd vara
ålagd att besluta i den typen av frågor.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 245 den 12 november 2020
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-11-04
Kommunstyrelsens reglemente, förslag 2020-11-04
Kommunstyrelsens reglemente med föreslagna markerade
ändringar
Förslag till beslut på sammanträdet
Tanja Siladji Dahne (MP) och Lars Carlsson (M) föreslår att
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-11-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§245

Ändring av kommunstyrelsens reglemente med
anledning av yttranden över ansökningar till hemvärnet
och överlåtelse av kommunala angelägenheter till
kommunalförbund
2020/300
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta förslag till ändring av kommunstyrelsens reglemente.
2. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2021.
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
Kommunstyrelsens reglemente föreslås ändras i två avseenden.
Den första ändringar gäller yttranden över ansökningar till
hemvärnet. I dag ansvarar kommunstyrelsen för att lämna
kommunens yttrande till Försvarsmakten över persons lämplighet
att antas till hemvärnet som hemvärnssoldat (5 §
hemvärnsförordningen). Denna uppgift bör av lämplighetsskäl
överflyttas till socialnämnden. Kommunstyrelsen kommer, enligt
förslaget, behålla rätten att utse ledamot till hemvärnsråd som
organiseras inom kommunen. Motsvarande ändringar föreslås i
annat ärende göras i socialnämndens reglemente.
Den andra ändringen avser att tydliggöra vilken nämnd/styrelse
som ansvarar för att besluta i ärenden där kommunen överlämnat
verksamhetsområde till ett kommunalförbund där lag eller annan
författning hindrar kommunalförbundet att fatta beslut. Efter ett
avgörande (HFD 2013 ref. 80) har domstolen funnit att möjlighet
att delegera föreskriftsrätt till ett kommunalförbund saknats.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-11-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Delegation enligt regeringsformen var endast möjligt till en
kommun eller ett landsting. Om liknande förhållande skulle
infinna sig för Tjörns kommuns vidkommande bör en nämnd vara
ålagd att besluta i den typen av frågor.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-11-04
Kommunstyrelsens reglemente, förslag 2020-11-04
Kommunstyrelsens reglemente med föreslagna markerade
ändringar
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (-), Lars Carlsson (M) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att
arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-11-04

Dnr 2020/300-003

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen

Ändring av kommunstyrelsens reglemente med
anledning av yttranden över ansökningar till
hemvärnet och överlåtelse av kommunala
angelägenheter till kommunalförbund
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta förslag till ändring av kommunstyrelsens reglemente.
2. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2021.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens reglemente föreslås ändras i två avseenden.
Den första ändringar gäller yttranden över ansökningar till hemvärnet. I
dag ansvarar kommunstyrelsen för att lämna kommunens yttrande till
Försvarsmakten över persons lämplighet att antas till hemvärnet som
hemvärnssoldat (5 § hemvärnsförordningen). Denna uppgift bör av
lämplighetsskäl överflyttas till socialnämnden. Kommunstyrelsen
kommer, enligt förslaget, behålla rätten att utse ledamot till hemvärnsråd
som organiseras inom kommunen. Motsvarande ändringar föreslås i
annat ärende göras i socialnämndens reglemente.

TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

Den andra ändringen avser att tydliggöra vilken nämnd/styrelse som
ansvarar för att besluta i ärenden där kommunen överlämnat
verksamhetsområde till ett kommunalförbund där lag eller annan
författning hindrar kommunalförbundet att fatta beslut. Efter ett
avgörande (HFD 2013 ref. 80) har domstolen funnit att möjlighet att
delegera föreskriftsrätt till ett kommunalförbund saknats. Delegation
enligt regeringsformen var endast möjligt till en kommun eller ett
landsting. Om liknande förhållande skulle infinna sig för Tjörns
kommuns vidkommande bör en nämnd vara ålagd att besluta i den typen
av frågor.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn
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Fax
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2020-11-04

Dnr 2020/300-003

Bilagor
Kommunstyrelsens reglemente, förslag 2020-11-04
Kommunstyrelsens reglemente med föreslagna markerade ändringar
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ärendet
Kommunstyrelsens reglemente föreslås få en ny 9 b § samt att att 15 §
ändras. Paragraferna föreslås därmed ha nedanstående lydelse:
9 b § Har kommunen till ett kommunalförbund överlämnat skötseln av
kommunala angelägenheter inom ett visst verksamhetsområde och är
kommunalförbundet på grund av lag eller annan författning förhindrad att
fullgöra viss uppgift inom området, ansvarar kommunstyrelsen för denna
uppgift, om inte kommunfullmäktige har beslutat annat. Ankommer det
på kommunfullmäktige att fatta beslutet, ska kommunstyrelsen bereda
ärendet.
15 § Kommunstyrelsen ansvarar för uppsikt över krisledningsnämnden.
Krisledningsnämnden ska fullgöra lagstadgade uppgifter under
extraordinära händelser i fredstid.
Krisledningsnämnden utgörs av de ledamöter som fullmäktige utser,
vanligtvis kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsen ansvarar för den verksamhet och de åtgärder som
kommunen ska vidta vid höjd beredskap inom ramen för landets
totalförsvar.
Kommunstyrelsen ansvarar för uppgifter under krig eller krigsfara.
Kommunstyrelsen utser ledamot i hemvärnsråd.
Kommunstyrelsen ansvarar inte för att avge yttranden enligt 5 §
hemvärnsförordningen avseende ansökningar om antagning till
hemvärnet, detta ankommer på socialnämnden.
Barnperspektivet
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit
fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt
berör barn.
Evike Sandor
Tf kommunchef
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Allmänna bestämmelser
1 § Utöver det som föreskrivs i Allmän stadga för styrelser och nämnder
och i kommunallagen (2017:725) gäller bestämmelserna i detta
reglemente.
Kommunstyrelsen har befogenhet att, då fråga uppstår, tolka innebörden
av detta reglemente.
Kommunstyrelsen bestämmer om rättigheter och skyldigheter för
kommunen i ärenden där samhällsbyggnadsnämnden företräder
kommunen som part.
Kommunstyrelsen utövar i lag eller annan författning föreskriven tillsyn
över sådan verksamhet som samhällsbyggnadsnämnden själv bedriver.

Tillämpliga författningar
2 § Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt:
‐ kommunallagen (2017:725)
‐ lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
‐ lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning
‐ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
‐ lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna
‐ lagen (1976:580) om medbestämmanderätt i arbetslivet
‐ arbetsmiljölagen (1977:1160)
‐ jordabalken (1970:994)
‐ fastighetsbildningslagen (1970:988)
‐ anläggningslagen (1973:1149)
‐ säkerhetsskyddslagen (2018:585)
‐ lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
‐ lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap
‐ lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna,
förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller
krigsfara m.m.
‐ hemvärnsförordningen (1997:146)
‐ lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd
‐ arkivlagen (1990:782)
samt i övrigt förekommande tillämpliga författningar.
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Sammansättning
3 § Kommunstyrelsen består av det antal ledamöter och ersättare som
kommunfullmäktige har beslutat.

Allmänt om kommunstyrelsens uppgifter
4 § Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska
förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens
verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och
gemensam nämnds verksamhet (ledningsfunktion). Kommunstyrelsen
ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala bolag,
stiftelser och kommunalförbund.
Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva
en samordnad styrning samt leda arbetet med att ta fram
kommunövergripande styrdokument (styrfunktion).
Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens
utveckling och ekonomiska ställning genom att i samråd med
nämnderna följa upp de fastställda målen. Styrelsen ska återrapportera
till fullmäktige (uppföljningsfunktion).
Kommunstyrelsen ansvarar för uppgifter som anges i detta reglemente
jämte sådana uppgifter som inte har lagts på annan nämnd (särskilda
uppgifter). Härutöver ansvarar kommunstyrelsen för de uppgifter som
framgår av kommunallagen, lagen om vissa kommunala befogenheter,
samt annan författning.

Ledningsfunktion och styrfunktion
5 § Kommunstyrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan
nämnderna och gränsdragning mellan nämndernas kompetens.
Kommunstyrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig
organisation upprätthålls.
Kommunstyrelsen har befogenhet att tolka innebörden av respektive
nämnds reglemente.
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Övergripande uppgifter och ansvarsområden
6 § Kommunstyrelsen ska:
1.

leda arbetet med och samordna utformningen av
övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för
styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra
framställningar i målfrågor som inte är förbehållen annan
nämnd,

2.

utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensam nämnds
beslut,

3.

ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9
kap. 37 § kommunallagen eller enligt annan författning,

4.

ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i
kommunen,

5.

ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen
följs,

6.

ha hand om kommunens övergripande
verksamhetsstödjande system och digitala verktyg,

7.

anställa kommunchef samt besluta om instruktion för
kommunchef,

8.

anställa förvaltningschefer,

9.

hos kommunfullmäktige, övriga nämnder och andra
myndigheter göra de framställningar som behövs,

10.

kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,

11.

ansvara för utformning och utveckling av kommunens
system för intern kontroll och styrmodell i enlighet med vad
kommunfullmäktige särskilt beslutar,

12.

ansvara för samordningsträffar med nämndpresidier och
förvaltningschefer samt med företrädare för kommunens
bolag,

13.

upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för
sådana kommunala angelägenheter som genom avtal har
lämnats över till privata utförare,

14.

bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av
kommunfullmäktige i enlighet med kommunallagen,
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15.

verkställa kommunfullmäktiges beslut, om
kommunfullmäktige inte har beslutat annat.

Om kommunfullmäktige inte har beslutat något annat, avgör
kommunstyrelsen hur de ärenden som kommunfullmäktige ska
handlägga ska beredas.
7 § Kommunstyrelsen har som uppgift att ansvara för och samordna:
1. den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten
samt utvecklingen av strategiskt viktiga områden,
2. mark- och exploateringsfrågor,
3. fastighetsbildningsfrågor, fastighetsöverlåtelser samt kommunens
rättigheter och skyldigheter som fastighetsägare inklusive ansvar
för vattenområden,
4. mätnings- och karteringsverksamhet,
5. miljö-, klimat-, mångfalds-, integrations-, diskriminerings-,
jämställdhets-, demokrati- och folkhälsofrågor,
6. natur- och vattenvårdsfrågor,
7. bostadsförsörjningsfrågor,
8. kommunens strategiska lokalförsörjningsfrågor,
9. energifrågor inklusive frågor om energihushållning,
10. civil beredskap,
11. statistik och samhällsanalys,
12. utvecklingen av kommunens IT-frågor och centrala
informationsverksamhet,
13. kommunens utveckling när det gäller e-tjänster (e-samhället),
14. utveckling av kvalitetssystem,
15. trafikförsörjning och infrastruktur,
16. utveckling av näringslivet och sysselsättning inklusive ett gott
företagsklimat,
17. regionalt, nationellt och internationellt arbete,
18. kommunens varumärke och attraktivitet.
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Kommunala bolag
8 § Kommunstyrelsen ska:
1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de bolag och stiftelser
som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i,
främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda
direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av
betydelse för kommunen,
2. ansvara för regelbundna möten mellan kommunstyrelsen och
bolagsledningarna/stiftelseledningarna,
3. utöva uppsiktsplikt i kommunens hel- och delägda aktiebolag
genom prövning i beslut årligen senast den 30 november,
4. svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och
föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de bolag
och stiftelser som kommunen helt eller delvis äger eller annars
har intresse i.
I detta reglemente inkluderas även handelsbolag och ekonomiska
föreningar i begreppet bolag.

Kommunal samverkan
9 § Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som
bedrivs i sådana kommunalförbund och gemensamma nämnder som
kommunen är medlem i.
9 b § Har kommunen till ett kommunalförbund överlämnat skötseln av
kommunala angelägenheter inom ett visst verksamhetsområde och är
kommunalförbundet på grund av lag eller annan författning förhindrad att
fullgöra viss uppgift inom området, ansvarar kommunstyrelsen för denna
uppgift, om inte kommunfullmäktige har beslutat annat. Ankommer det
på kommunfullmäktige att fatta beslutet, ska kommunstyrelsen bereda
ärendet.

Ekonomi och medelsförvaltning
10 § Kommunstyrelsen ska:
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1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa de
riktlinjer/föreskrifter som kommunfullmäktige meddelar för
denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av
medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens
inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt vidta de
åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar.
2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår
bl.a. att
a. underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa
egendom som kommunstyrelsen förfogar över,
b. se till att kommunens behov av försäkringsskydd är
tillgodosett,
c. handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke
från annan nämnd placera sådana medel som ingår i
donation som förvaltas av den nämnden,
3. upprätta förslag till budget i enlighet med kommunallagen,
4. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen om
kommunal bokföring och redovisning,
5. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen
om kommunal bokföring och redovisning,
6. förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser,
7. lämna bidrag till stiftelser, organisationer, EU-projekt,
evenemang, aktiviteter och liknande inom ramen för den
kommunala kompetensen, och
8. ansvara för inköp och upphandling som berör fler än en nämnd.

Personalpolitik
11 § Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet
mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare för hela den
kommunala organisationen och har därvid bland annat att:
1. ansvara övergripande för kommunens personal- och lönepolitik,
2. fastställa riktlinjer för kommunens arbetsmiljöarbete samt ansvara
för arbetsmiljön inom kommunstyrelsens verksamhetsområde,
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3. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera
frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare
och dess arbetstagare,
4. förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om
förhandlingsrätt vad gäller 11-14 §§ och 38 §§ lagen om
medbestämmanderätt i arbetslivet inom andra nämnders
verksamhetsområden,
5. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra
bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som
arbetsgivare och dess arbetstagare,
6. besluta om stridsåtgärd,
7. lämna uppdrag till en sammanslutning av kommuner med uppgift
att tillvarata intressen som arbetsgivare enligt 6 kap 3 § lagen om
vissa kommunala befogenheter,

Delegering från fullmäktige
12 § Kommunstyrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:
1. upptagande av lån inom den beloppsram och de
riktlinjer/föreskrifter som kommunfullmäktige fastställt,
2. på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden
inom den budgeterade verksamhetsvolymen och av
kommunfullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer,
3. besluta om extern finansiering genom bidrag eller annat stöd i
ärende som inte ankommer på annan nämnd,
4. arrendera ut, hyra ut eller på annat sätt upplåta fast egendom som
tillhör kommunen,
5. köp, försäljning, byte eller annan överlåtelse av fast egendom,
som tillhör kommunen upp till ett belopp av 10 000 000 kr, inom
av kommunfullmäktige fastställda riktlinjer och villkor i övrigt.
6. fastighetsreglering av fast egendom som tillhör kommunen, inom
av kommunfullmäktige fastställda riktlinjer och villkor i övrigt,
7. inlösen av fast egendom med stöd av plan- och bygglagen,
8. i mål och ärenden där kommunstyrelsen för kommunens talan,
med för kommunen bindande verkan, träffa överenskommelse om
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nedskrivning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta
annat avtal,
9. tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen,
10. avge yttrande i ärenden inom ramen för kommunstyrelsens
kompetens.
Kommunstyrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på
kommunfullmäktige när dessa inte är av principiell betydelse eller när
tiden inte medger att yttrandet behandlas av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid
handläggning av yttrandet.

Uppföljningsfunktion
13 § Kommunstyrelsen ska:
1. övervaka att av kommunfullmäktige fastställda mål och riktlinjer
för verksamheten, styrmodell och kvalitetskrav samt ekonomi
följs upp i nämnderna,
2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts
kostnadseffektivt och i enlighet med gällande författning,
3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
4. årligen rapportera till kommunfullmäktige hur samtliga
kommunens verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda
mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,
5. årligen till kommunfullmäktige rapportera om kommunens
avtalssamverkan enligt kommunallagen eller enligt annan
författning,
6. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som
bedrivs av privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet
med lag, avtal och av kommunfullmäktige fastställda program,
7. halvårsvis lämna redovisning till kommunfullmäktige över
beredning av motioner som har väckts i kommunfullmäktige och
som inte slutligt har handlagts av kommunfullmäktige.
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Särskilda uppgifter
Processbehörighet
14 § Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens
talan i alla mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund
av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller
också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges
beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.

Krisberedskap, civilförsvar och krig
15 § Kommunstyrelsen ansvarar för uppsikt över krisledningsnämnden.
Krisledningsnämnden ska fullgöra lagstadgade uppgifter under
extraordinära händelser i fredstid.
Krisledningsnämnden utgörs av de ledamöter som fullmäktige utser,
vanligtvis kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsen ansvarar för den verksamhet och de åtgärder som
kommunen ska vidta vid höjd beredskap inom ramen för landets
totalförsvar.
Kommunstyrelsen ansvarar för uppgifter under krig eller krigsfara.
Kommunstyrelsen utser ledamot i hemvärnsråd.
Kommunstyrelsen ansvarar inte för att avge yttranden enligt 5 §
hemvärnsförordningen avseende ansökningar om antagning till
hemvärnet, detta ankommer på socialnämnden.

Arbetslöshetsnämnd
16 § Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd i kommunen.
Arkivmyndighet
17 § Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i kommunen.

Namngivning
18 § Kommunstyrelsen beslutar om vägnamn i kommunens tätorter och
på landsbygden efter samråd med berörda intressenter.

Anslagstavla och webbplats
19 § Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.
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Kommunstyrelsen ansvarar för och samordnar innehållet i kommunens
externa och interna webbplats.

Kommunala föreskrifter
20 § Kommunstyrelsen ansvarar för att gällande kommunala föreskrifter
finns tillgängliga för allmänheten på kommunens webbplats.
Kommunstyrelsen ansvarar för ordningen av kommunens föreskrifter.
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Allmänna bestämmelser
1 § Utöver det som föreskrivs i Allmän stadga för styrelser och nämnder
och i kommunallagen (2017:725) gäller bestämmelserna i detta
reglemente.
Kommunstyrelsen har befogenhet att, då fråga uppstår, tolka innebörden
av detta reglemente.
Kommunstyrelsen bestämmer om rättigheter och skyldigheter för
kommunen i ärenden där samhällsbyggnadsnämnden företräder
kommunen som part.
Kommunstyrelsen utövar i lag eller annan författning föreskriven tillsyn
över sådan verksamhet som samhällsbyggnadsnämnden själv bedriver.

Tillämpliga författningar
2 § Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt:
- kommunallagen (2017:725)
- lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
- lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning
- lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
- lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna
- lagen (1976:580) om medbestämmanderätt i arbetslivet
- arbetsmiljölagen (1977:1160)
- jordabalken (1970:994)
- fastighetsbildningslagen (1970:988)
- anläggningslagen (1973:1149)
- säkerhetsskyddslagen (2018:585)
- lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
- lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap
- lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna,
förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller
krigsfara m.m.
- hemvärnsförordningen (1997:146)
- lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd
- arkivlagen (1990:782)
samt i övrigt förekommande tillämpliga författningar.
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Sammansättning
3 § Kommunstyrelsen består av det antal ledamöter och ersättare som
kommunfullmäktige har beslutat.

Allmänt om kommunstyrelsens uppgifter
4 § Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska
förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens
verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och
gemensam nämnds verksamhet (ledningsfunktion). Kommunstyrelsen
ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala bolag,
stiftelser och kommunalförbund.
Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva
en samordnad styrning samt leda arbetet med att ta fram
kommunövergripande styrdokument (styrfunktion).
Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens
utveckling och ekonomiska ställning genom att i samråd med
nämnderna följa upp de fastställda målen. Styrelsen ska återrapportera
till fullmäktige (uppföljningsfunktion).
Kommunstyrelsen ansvarar för uppgifter som anges i detta reglemente
jämte sådana uppgifter som inte har lagts på annan nämnd (särskilda
uppgifter). Härutöver ansvarar kommunstyrelsen för de uppgifter som
framgår av kommunallagen, lagen om vissa kommunala befogenheter,
samt annan författning.

Ledningsfunktion och styrfunktion
5 § Kommunstyrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan
nämnderna och gränsdragning mellan nämndernas kompetens.
Kommunstyrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig
organisation upprätthålls.
Kommunstyrelsen har befogenhet att tolka innebörden av respektive
nämnds reglemente.
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Övergripande uppgifter och ansvarsområden
6 § Kommunstyrelsen ska:
1.

leda arbetet med och samordna utformningen av
övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för
styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra
framställningar i målfrågor som inte är förbehållen annan
nämnd,

2.

utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensam nämnds
beslut,

3.

ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9
kap. 37 § kommunallagen eller enligt annan författning,

4.

ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i
kommunen,

5.

ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen
följs,

6.

ha hand om kommunens övergripande
verksamhetsstödjande system och digitala verktyg,

7.

anställa kommunchef samt besluta om instruktion för
kommunchef,

8.

anställa förvaltningschefer,

9.

hos kommunfullmäktige, övriga nämnder och andra
myndigheter göra de framställningar som behövs,

10.

kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,

11.

ansvara för utformning och utveckling av kommunens
system för intern kontroll och styrmodell i enlighet med vad
kommunfullmäktige särskilt beslutar,

12.

ansvara för samordningsträffar med nämndpresidier och
förvaltningschefer samt med företrädare för kommunens
bolag,

13.

upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för
sådana kommunala angelägenheter som genom avtal har
lämnats över till privata utförare,

14.

bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av
kommunfullmäktige i enlighet med kommunallagen,
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15.

verkställa kommunfullmäktiges beslut, om
kommunfullmäktige inte har beslutat annat.

Om kommunfullmäktige inte har beslutat något annat, avgör
kommunstyrelsen hur de ärenden som kommunfullmäktige ska
handlägga ska beredas.
7 § Kommunstyrelsen har som uppgift att ansvara för och samordna:
1. den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten
samt utvecklingen av strategiskt viktiga områden,
2. mark- och exploateringsfrågor,
3. fastighetsbildningsfrågor, fastighetsöverlåtelser samt kommunens
rättigheter och skyldigheter som fastighetsägare inklusive ansvar
för vattenområden,
4. mätnings- och karteringsverksamhet,
5. miljö-, klimat-, mångfalds-, integrations-, diskriminerings-,
jämställdhets-, demokrati- och folkhälsofrågor,
6. natur- och vattenvårdsfrågor,
7. bostadsförsörjningsfrågor,
8. kommunens strategiska lokalförsörjningsfrågor,
9. energifrågor inklusive frågor om energihushållning,
10. civil beredskap,
11. statistik och samhällsanalys,
12. utvecklingen av kommunens IT-frågor och centrala
informationsverksamhet,
13. kommunens utveckling när det gäller e-tjänster (e-samhället),
14. utveckling av kvalitetssystem,
15. trafikförsörjning och infrastruktur,
16. utveckling av näringslivet och sysselsättning inklusive ett gott
företagsklimat,
17. regionalt, nationellt och internationellt arbete,
18. kommunens varumärke och attraktivitet.
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Kommunala bolag
8 § Kommunstyrelsen ska:
1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de bolag och stiftelser
som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i,
främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda
direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av
betydelse för kommunen,
2. ansvara för regelbundna möten mellan kommunstyrelsen och
bolagsledningarna/stiftelseledningarna,
3. utöva uppsiktsplikt i kommunens hel- och delägda aktiebolag
genom prövning i beslut årligen senast den 30 november,
4. svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och
föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de bolag
och stiftelser som kommunen helt eller delvis äger eller annars
har intresse i.
I detta reglemente inkluderas även handelsbolag och ekonomiska
föreningar i begreppet bolag.

Kommunal samverkan
9 § Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som
bedrivs i sådana kommunalförbund och gemensamma nämnder som
kommunen är medlem i.
9 b § Har kommunen till ett kommunalförbund överlämnat skötseln av
kommunala angelägenheter inom ett visst verksamhetsområde och är
kommunalförbundet på grund av lag eller annan författning förhindrad att
fullgöra viss uppgift inom området, ansvarar kommunstyrelsen för denna
uppgift, om inte kommunfullmäktige har beslutat annat. Ankommer det
på kommunfullmäktige att fatta beslutet, ska kommunstyrelsen bereda
ärendet.

Ekonomi och medelsförvaltning
10 § Kommunstyrelsen ska:
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1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa de
riktlinjer/föreskrifter som kommunfullmäktige meddelar för
denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av
medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens
inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt vidta de
åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar.
2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår
bl.a. att
a. underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa
egendom som kommunstyrelsen förfogar över,
b. se till att kommunens behov av försäkringsskydd är
tillgodosett,
c. handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke
från annan nämnd placera sådana medel som ingår i
donation som förvaltas av den nämnden,
3. upprätta förslag till budget i enlighet med kommunallagen,
4. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen om
kommunal bokföring och redovisning,
5. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen
om kommunal bokföring och redovisning,
6. förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser,
7. lämna bidrag till stiftelser, organisationer, EU-projekt,
evenemang, aktiviteter och liknande inom ramen för den
kommunala kompetensen, och
8. ansvara för inköp och upphandling som berör fler än en nämnd.

Personalpolitik
11 § Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet
mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare för hela den
kommunala organisationen och har därvid bland annat att:
1. ansvara övergripande för kommunens personal- och lönepolitik,
2. fastställa riktlinjer för kommunens arbetsmiljöarbete samt ansvara
för arbetsmiljön inom kommunstyrelsens verksamhetsområde,
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3. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera
frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare
och dess arbetstagare,
4. förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om
förhandlingsrätt vad gäller 11-14 §§ och 38 §§ lagen om
medbestämmanderätt i arbetslivet inom andra nämnders
verksamhetsområden,
5. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra
bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som
arbetsgivare och dess arbetstagare,
6. besluta om stridsåtgärd,
7. lämna uppdrag till en sammanslutning av kommuner med uppgift
att tillvarata intressen som arbetsgivare enligt 6 kap 3 § lagen om
vissa kommunala befogenheter,

Delegering från fullmäktige
12 § Kommunstyrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:
1. upptagande av lån inom den beloppsram och de
riktlinjer/föreskrifter som kommunfullmäktige fastställt,
2. på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden
inom den budgeterade verksamhetsvolymen och av
kommunfullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer,
3. besluta om extern finansiering genom bidrag eller annat stöd i
ärende som inte ankommer på annan nämnd,
4. arrendera ut, hyra ut eller på annat sätt upplåta fast egendom som
tillhör kommunen,
5. köp, försäljning, byte eller annan överlåtelse av fast egendom,
som tillhör kommunen upp till ett belopp av 10 000 000 kr, inom
av kommunfullmäktige fastställda riktlinjer och villkor i övrigt.
6. fastighetsreglering av fast egendom som tillhör kommunen, inom
av kommunfullmäktige fastställda riktlinjer och villkor i övrigt,
7. inlösen av fast egendom med stöd av plan- och bygglagen,
8. i mål och ärenden där kommunstyrelsen för kommunens talan,
med för kommunen bindande verkan, träffa överenskommelse om
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nedskrivning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta
annat avtal,
9. tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen,
10. avge yttrande i ärenden inom ramen för kommunstyrelsens
kompetens.
Kommunstyrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på
kommunfullmäktige när dessa inte är av principiell betydelse eller när
tiden inte medger att yttrandet behandlas av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid
handläggning av yttrandet.

Uppföljningsfunktion
13 § Kommunstyrelsen ska:
1. övervaka att av kommunfullmäktige fastställda mål och riktlinjer
för verksamheten, styrmodell och kvalitetskrav samt ekonomi
följs upp i nämnderna,
2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts
kostnadseffektivt och i enlighet med gällande författning,
3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
4. årligen rapportera till kommunfullmäktige hur samtliga
kommunens verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda
mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,
5. årligen till kommunfullmäktige rapportera om kommunens
avtalssamverkan enligt kommunallagen eller enligt annan
författning,
6. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som
bedrivs av privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet
med lag, avtal och av kommunfullmäktige fastställda program,
7. halvårsvis lämna redovisning till kommunfullmäktige över
beredning av motioner som har väckts i kommunfullmäktige och
som inte slutligt har handlagts av kommunfullmäktige.
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Särskilda uppgifter
Processbehörighet
14 § Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens
talan i alla mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund
av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller
också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges
beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.

Krisberedskap, civilförsvar och krig
15 § Kommunstyrelsen ansvarar för uppsikt över krisledningsnämnden.
Krisledningsnämnden ska fullgöra lagstadgade uppgifter under
extraordinära händelser i fredstid.
Krisledningsnämnden utgörs av de ledamöter som fullmäktige utser,
vanligtvis kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsen ansvarar för den verksamhet och de åtgärder som
kommunen ska vidta vid höjd beredskap inom ramen för landets
totalförsvar.
Kommunstyrelsen ansvarar för uppgifter under krig eller krigsfara.
Kommunstyrelsen utser ledamot i hemvärnsråd.
Kommunstyrelsen ansvarar inte för att avge yttranden enligt 5 §
hemvärnsförordningen avseende ansökningar om antagning till
hemvärnet, detta ankommer på socialnämnden.

Arbetslöshetsnämnd
16 § Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd i kommunen.
Arkivmyndighet
17 § Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i kommunen.

Namngivning
18 § Kommunstyrelsen beslutar om vägnamn i kommunens tätorter och
på landsbygden efter samråd med berörda intressenter.

Anslagstavla och webbplats
19 § Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.
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Kommunstyrelsen ansvarar för och samordnar innehållet i kommunens
externa och interna webbplats.

Kommunala föreskrifter
20 § Kommunstyrelsen ansvarar för att gällande kommunala föreskrifter
finns tillgängliga för allmänheten på kommunens webbplats.
Kommunstyrelsen ansvarar för ordningen av kommunens föreskrifter.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-11-26
Kommunstyrelsen

§250

Antagande av integrationsstrategi
2017/746
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta förslag till integrationsstrategi 2021-2024.
2. Vid upprättandet av handlingsplaner ska det läggas större
fokus på språkstöd, såväl svenska som hemspråk i alla de
verksamheter som de nyanlända och även de som kommit
tidigare behöver. Och att så mycket av tillkommande medel
som möjligt läggs ut i befintliga verksamheter för att de ska
kunna inkludera de nyanlända i verksamheterna på ett bra
sätt.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att komplettera ärendet
med samtliga inkomna beslut om remissvar i underlaget.
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit
fram till att antagande av strategin har positiva effekter för barn
och unga.
Sammanfattning
Förslag till integrationsstrategi har arbetats fram under våren 2020
i samverkan med berörda förvaltningar. Innehållet i strategin
grundar sig på forskning, statistik och erfarenhet från
förvaltningarnas tjänstepersoner.
Målet med Tjörns kommuns integrationsarbete föreslås vara att
systematiskt minska de hinder som finns för nyanlända att bli
självförsörjande och att bli en del av det svenska samhället. För att
uppnå målet föreslås fyra fokusområden: mottagande och
bosättning, självförsörjning, integration och samverkan.
Strategin fastslår att integrationsfrågorna beror samtliga
förvaltningar och bolag och att det för en lyckad integration krävs
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-11-26
Kommunstyrelsen

långsiktighet, universella och riktade insatser, samverkan och ett
helhetstänk utifrån individens behov.
Förslaget på integrationsstrategi har varit ute på remiss hos
samtliga nämnder och styrelser. Remissvaren har nu inkommit
och samtliga nämnder och styrelser ställer sig bakom förslaget på
strategi. Endast ett fåtal synpunkter på strategins innehåll har
inkommit.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 247 den 12 november 2020
Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-22 § 109
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-14 § 265
Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-12 § 90
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-17
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-19 § 78
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-11-02
Förslag integrationsstrategi 2021-2024
Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 15:00 och återupptas kl.
15:05.
Förslag till beslut på sammanträdet
Rosalie Sanyang (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med
följande tillägg
Vid upprättandet av handlingsplaner ska det läggas större
fokus på språkstöd, såväl svenska som hemspråk i alla de
verksamheter som de nyanlända och även de som kommit
tidigare behöver. Och att så mycket av tillkommande medel
som möjligt läggs ut i befintliga verksamheter för att de ska
kunna inkludera de nyanlända i verksamheterna på ett bra
sätt.
Lars Carlsson (M) tillstyrker Rosalie Sanyangs (S) yrkande och föreslår
även att ärendet ska kompletteras med samtliga inkomna beslut om
remissvar i underlaget.
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Sammanträdesdatum 2020-11-26
Kommunstyrelsen

Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska återremittera
ärendet för att utreda den föreslagna kostnaden samt inhämta
remissvar från de kommunala bolagen.
Beslutsgång
Ordförande ställer Rosalie Sanyangs (S) yrkande mot Gert Kjellbergs
(TP) och Rosalie Sanyangs (S) förslag väljs.
Ordföranden ställer proposition på Lars Carlssons (M) tilläggsyrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla det.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-11-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§247

Antagande av integrationsstrategi
2017/746
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till
integrationsstrategi 2021-2024.
Deltagande i beslut
Rosalie Sanyang (S) deltar ej i beslutet.
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit
fram till att antagande av strategin har positiva effekter för barn
och unga.
Sammanfattning
Förslag till integrationsstrategi har arbetats fram under våren 2020
i samverkan med berörda förvaltningar. Innehållet i strategin
grundar sig på forskning, statistik och erfarenhet från
förvaltningarnas tjänstepersoner.
Målet med Tjörns kommuns integrationsarbete föreslås vara att
systematiskt minska de hinder som finns för nyanlända att bli
självförsörjande och att bli en del av det svenska samhället. För att
uppnå målet föreslås fyra fokusområden: mottagande och
bosättning, självförsörjning, integration och samverkan.
Strategin fastslår att integrationsfrågorna beror samtliga
förvaltningar och bolag och att det för en lyckad integration krävs
långsiktighet, universella och riktade insatser, samverkan och ett
helhetstänk utifrån individens behov.
Förslaget på integrationsstrategi har varit ute på remiss hos
samtliga nämnder och styrelser. Remissvaren har nu inkommit
och samtliga nämnder och styrelser ställer sig bakom förslaget på
strategi. Endast ett fåtal synpunkter på strategins innehåll har
inkommit.
Justerandes sign
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Sammanträdesdatum 2020-11-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tidigare beslut
Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-22 § 109
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-14 § 265
Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-12 § 90
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-17
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-19 § 78
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-11-02
Förslag integrationsstrategi 2021-2024
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens
förslag till beslut.

Justerandes sign
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-11-02

Dnr 2017/746-001

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande antagande av integrationsstrategi
för perioden 2021-2024
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige att anta förslag till integrationsstrategi 2021-2024.
Sammanfattning
Förslag till integrationsstrategi har arbetats fram under våren 2020 i
samverkan med berörda förvaltningar. Innehållet i strategin grundar sig
på forskning, statistik och erfarenhet från förvaltningarnas
tjänstepersoner.
Målet med Tjörns kommuns integrationsarbete föreslås vara att
systematiskt minska de hinder som finns för nyanlända att bli
självförsörjande och att bli en del av det svenska samhället. För att uppnå
målet föreslås fyra fokusområden: mottagande och bosättning,
självförsörjning, integration och samverkan.
Strategin fastslår att integrationsfrågorna beror samtliga förvaltningar och
bolag och att det för en lyckad integration krävs långsiktighet, universella
och riktade insatser, samverkan och ett helhetstänk utifrån individens
behov.
Förslaget på integrationsstrategi har varit ute på remiss hos samtliga
nämnder och styrelser. Remissvaren har nu inkommit och samtliga
nämnder och styrelser ställer sig bakom förslaget på strategi. Endast ett
fåtal synpunkter på strategins innehåll har inkommit.

TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-19 § 78
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-17
Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-12 § 90
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-14 § 265
Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-22 § 109
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Bilagor
Förslag integrationsstrategi 2021-2024
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och styrelser
Ärendet
Bakgrund
Stora förändringar har skett under 2017 när det gäller mottagandet av
ensamkommande barn och övriga nyanlända flyktingar. Fokus har
förflyttats från främst mottagande till integration och etablering.
Verksamheten som ansvarar för flyktingmottagande och integration
ligger under kommunstyrelsen och benämns som integrationsenheten.
Tidigare fanns det en avdelning för ensamkommande barn som låg under
Socialförvaltningen men från och med 2018 finns inte denna avdelning
längre. Verksamheten ligger nu under IFA, individ- och
familjeavdelningen. Under socialförvaltningen ligger även
arbetsmarknadsenheten och de erbjuder olika arbetsmarknadsinsatser.
Integrationsenheten (KS) i Tjörns kommun har genom samverkansavtal
med socialförvaltningen uppdraget gällande mottagning och boende för
hela målgruppen nyanlända. Socialförvaltningen står dock som ansvariga
för huvuduppdraget när det gäller ensamkommande barn och unga,
oavsett ålder.
Ett gemensamt uppdrag för både Integrationsenheten och
Socialförvaltningen är att skapa en snabb och effektiv etableringsprocess
för nyanlända och ensamkommande. Samverkan sker bl.a. genom
månadsvisa samverkansmöten mellan Integrationsenheten,
arbetsmarknadsenheten, avdelningen för EKB, näringslivsstrateg.
Integrationsenheten har också samverkansmöten en gång i månaden med
civilsamhället.
Nuläge och nyckeltal
År 2019 tog Tjörns kommun emot 46 flyktingar. Det är ungefär hälften
så många i jämförelse med 2018 och en tredjedel i jämförelse med 2017.
De senaste fyra åren har andelen som lämnat etableringsuppdraget ökat
från 40 procent till 58 procent i Tjörns kommun. I jämförelse med andra
kommuner ligger Tjörns kommun bland de bästa 25 procenten. Detta är
dock inte en helt rättvis jämförelse då olika kommuner har olika
förutsättningar. Därför har Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram
en modell som tar hänsyn till kommunens unika sammansättning i
flyktinggruppen, utifrån vistelsetid i Sverige, vilken utbildningsnivå de
nyanlända har och förutsättningarna på den lokala arbetsmarknaden.
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Varje kommun får genom modellen ett statistiskt ”förväntat värde” som
man kan man jämföra flyktinggruppens verkliga förvärvsfrekvens med.
Tjörns kommun har ett förväntat värde på 55,5 procent och år 2018
(senaste mätningen) var det 57 procent som fick jobb eller påbörjade
studier efter etableringsuppdraget. Med detta som utgångspunkt kan vi
dra slutsatsen att Tjörns kommun hittills har gjort det arbete som
förväntats gällande de i arbetsför ålder.
För barn och unga är en lyckad skolgång central för att inte hamna i
utanförskap, missbruk och ekonomiskt bistånd. Nyanlända har en ökad
risk att inte klara skolan. I Tjörns kommun är det 66,7 procent av
utrikesfödda som är behöriga till yrkesprogram i jämförelse med
svenskfödda där siffran är 89,2. Västra Götaland har motsvarande siffror
på 55,2 respektive 89,5 vilket är en indikator på att Tjörns kommun i
relation till Västra Götaland är lyckosamma.
Den totala kostnaden för Tjörns kommuns arbete med integration och
arbetsmarknadsåtgärder uppgick 2019 till 559 kr/ invånare (netto). Det är
den verksamhet som kostar kommunen minst förutom kommunens
affärsverksamhet. Kommunen får statlig ersättning för arbetet med
flyktingar och nyanlända och år 2019 var ersättningen på totalt
25 114 339 kronor. Ersättningen fördelas ut på de olika nämnderna (för
detaljerad information, se bifogad Excel fil).
Integrationsenheten har under åren även sökt externa medel från bland
annat Länsstyrelsen för att kunna driva främjande och förebyggande
arbete.
Integrationsstrategi och framtid
Integrationsarbetet är beroende av många aktörers engagemang. Därför är
det viktigt att skapa en kommungemensam bild av hur Tjörns kommun
vill driva integrationsarbetet innan beslut kring en eventuell
organisationsförändring tas.
Integrationsstrategi 2021-2024 har arbetats fram under våren 2020 i
samverkan med berörda förvaltningar. Innehållet grundar sig på
erfarenhet från förvaltningarnas tjänstepersoner, forskning och statistik.
Integrationsstrategin anger målet för Tjörns kommuns integrationsarbete:
”Målet med Tjörns kommuns integrationsarbete är att systematiskt
minska de hinder som finns för nyanlända att bli självförsörjande och att
bli en del av det svenska samhället”.
För att uppnå målet har fyra fokusområden identifierats
•
•
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integration
och samverkan.

Statistiskt vet vi att nyanlända har svårare att ta sig in på den svenska
arbetsmarknaden, klara skolan och har ökad risk för utanförskap än
svenskar. Skillnaden kan förklaras av bristande språkkunskaper,
matchningsproblem, otillräckliga system för att validera och ta tillvara
utländsk utbildning och yrkeserfarenhet, diskriminering samt behov av
bättre möjligheter att delta i utbildning och kompetenshöjande insatser.
Därför kräver nyanlända som grupp riktade insatser för att kunna ha
samma förutsättningar som svenskar att lyckas.
Arbetet kräver långsiktighet, universella och riktade insatser, samverkan
och ett helhetstänk/koncerntänk utifrån individens/familjens behov. Även
om kommunen tar emot färre nyanlända jämfört med ett par år sedan är
integrationsarbetet en långsiktig process som kräver uthållighet. De
senaste åren har det största fokus legat på mottagande och bosättning i
samband med flyktingvågen 2015. Men då antalet nyanlända per år har
minskat har det skett en nödvändig förflyttning till att fokusera mer på
självförsörjning, etablering och integration. Sammanfattningsvis är det
minskade antalet nyanlända inte en anledning till att nedprioritera
integrationsarbetet utan en fråga om att ställa om fokus.
Strategin fastslår att integrationsfrågor berör alla förvaltningar och bolag.
Organisatoriskt krävs ett nav som samordnar arbetet för en så sömlös
process som möjligt.
Förslag på vidare arbete är att utifrån de mål som strategin anger ta fram
ett nytt förslag på organisation som på bästa sätt kan uppfylla strategin.
Till förslaget på organisation bör även en handlingsplan med budget på
fördelning av insatser, kostnader och ansvar tas fram för att säkerställa att
målen uppfylls. I detta arbete bör även en översyn göras av den
fördelningsmodell av stadsbidrag som finns.
Synpunkter från nämnder och styrelser på förslag på strategin
Samtliga nämnder och styrelser i Tjörns kommun har ombetts att komma
in med remissvar på den föreslagna strategin. Samtliga nämnder och
styrelser ställer sig bakom strategin.
Från barn- och utbildningsnämnden lyfts att kommunen kan ha svårt att
helt och hållet påverka och genomföra några av de förslag som finns med
i strategin, till exempel digitala utbildningar för vuxna eftersom
kommunen köper denna typ av utbildning från andra aktörer och inte helt
kan styra genomförandeformerna. Nämnden påpekar också vikten att
åtgärder och aktiviteter knyts till en budget för genomförande samt att
området språk i strategin med fördel skulle kunna lyftas ännu mer
eftersom det är en förutsättning för lyckad integration och etablering.
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Kultur- och fritidsnämnden lyfter att det är viktigt att omsätta strategin i
konkreta handlingsplaner och att det är viktigt med ett
kommunövergripande nav för frågorna med representation från många
olika verksamheter.
Tjörns Bostads AB ser mycket positivt på möjligheterna att kunna delta i
den kommunövergripande arbetsgrupp kopplat till frågorna så att de på
ett bättre sätt kan bidra till en lyckad etablering för kommunens
nyanlända.
Socialnämnden lyfter att man bör beakta var SFI hålls för att uppnå en
högre måluppfyllelse. Nämnden lyfter också att det är viktigt att ta
genusaspekterna i beaktande i det framtida integrationsarbetet då män
och kvinnor inte har samma förutsättningar. Vid framtagandet av
kommande handlingsplaner lyfter socialförvaltningen vikten av att ha en
bred och sakkunnig arbetsgrupp så att alla perspektiv kan lyftas in. Precis
som barn- och utbildningsnämnden lyfter även socialnämnden att det är
viktigt att kommande åtaganden och aktiviteter kopplas tydligt till en
budget.
Övriga nämnder och styrelser har inte inkommit med några synpunkter i
sina remissvar.
Barnperspektivet
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram
till att antagande av strategin har positiva effekter för barn och unga.
Konsekvens
För att kunna genomföra och uppfylla den föreslagna strategin krävs
•
•
•
•
•

Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Resurser för kompetenshöjande insatser och kunskapsspridning inom
området
Föräldrautbildning på andra språk till gruppen nyanlända samt
samhällsinformation på andra språk.
Säkerställd språk- och kulturkompetens i kommunens verksamhet
som stöttar vid kontakt med samhällsinstitutioner och är kontakten
utåt till näringsliv och arbetsmarknad.
Tid och resurser som säkerställer samverkan med externa och interna
parter, boendebehovsplanering, att processkartläggning prioriteras
och att externa medel kan sökas.
Personella resurser som möjliggör mötesplatser för nyanlända och
svenskar att mötas, (ex. kvinnogrupp, ungdomsgrupp).
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1

Förord

Möjligheternas ö är samlingsbegreppet för Tjörns vision. Ordet
möjligheter handlar ytterst om en livsmiljö där varje individ kan utveckla
sina ambitioner, idéer och drömmar. För att lyckas med det behöver vi
vara medvetna om att en del grupper i samhället behöver extra stöd.
Nyanlända tillhör en sådan grupp. Genom långsiktiga strategiska beslut
grundade på jämlikhet och social hållbarhet kan vi ta tillvara all den
kunskap och kompetens som finns hos våra nyanlända medborgare.
Det långsiktiga målet med integrationsarbetet är att alla som kan ska
arbeta och bidra till vår gemensamma välfärd. Ett framgångsrikt
integrationsarbete är ett av de viktigaste målen för att säkra framtida
arbetskraftsbehov, tillväxt och välfärd.
Integration handlar vidare om att människor ska inkluderas och bli en del
av samhället med lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett
kulturell eller etnisk tillhörighet, samtligt som man behåller rätten till sin
kulturella och etniska identitet.
Integrationsarbete kräver modiga ledare som satsar långsiktigt och
samverkar över organisationsgränserna med individens och familjens
behov i fokus.
Integrationsarbetet är beroende av många aktörers engagemang. Därför är
det viktigt att skapa en kommungemensam bild av hur Tjörns kommun
vill driva integrationsarbetet.
Målet med Tjörns kommuns integrationsarbete är att
systematiskt minska de hinder som finns för
nyanlända att bli självförsörjande och att bli en del
av det svenska samhället.
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2

Fokusområden

För att nå det övergripande målet med integrationsarbetet utgår Tjörns
kommun från fyra parallella fokusområden; mottagande & bosättning,
självförsörjande, integration, ledarskap & samverkan.

2.1

Mottagande och bosättning

Tjörns kommun är skyldig att efter anvisning ta emot en nyanländ för
bosättning i kommunen (lag 2016:38 om mottagande av vissa nyanlända
invandrare för bosättning). För Tjörns kommun innebär detta en
möjlighet att nå målet i visionen att vara 20 000 invånare år 2035.
För att får invånarna att vilja stanna och utvecklas hos oss är ett gott
mottagande avgörande. Våra samverkansstrukturer ska göra det enkelt
för individen att få rätt hjälp och stöd direkt för att snabbt kunna ha
förutsättningar att påbörja integrering och etablering. Vi ska genomföra
individuella behovsanalyser i syfte att förutse individens behov av
insatser och vilka förvaltningar eller organisationer som bör involveras.
Eget boende är en förutsättning för att kunna integreras och etablera sig i
vår kommun. Det ger en stabilitet och ökar känslan av sammanhang.
Framåt ser vi att mottagandet av nyanlända blir mer och mer centrerat till
kvotflyktingar och anhöriga1. Anhöriginvandringen kan öka segregation
då många flyttar till redan segregerade områden2. Tjörns kommun har
dock varit lyckosamma med att skapa en geografisk spridning av
bosättning till nyanlända och har förebyggt segregation och ska
strategiskt fortsätta med det. Genom att kontinuerligt göra
1
2

Migrationsverket.se
Boverket, 2008. Asylsökandes eget boende, EBO – en kartläggning.
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boendebehovsanalyser i samverkan förvaltningarna emellan, med
civilsamhälle och med det kommunala bostadsbolaget, ska kommunen
skapa bästa förutsättningar för alla med behov av bostad, inte enbart
nyanlända
Anhöriginvandringen kan även leda till trångboddhet då många väljer att
bo hos vänner och familj 3. Kommunen ska även jobba för att förebygga
detta.

2.2

Självförsörjning

Etablering på arbetsmarknaden är inte bara viktigt för nyanländas
möjligheter till delaktighet i samhället och i arbetslivet utan också utifrån
ett samhällsekonomiskt perspektiv. För Tjörns kommun som har en hög
medelålder och därmed en hög försörjningskvot4 (96,4; 2019) är våra
nyanlända en stor tillgång. Det finns också betydande skillnader mellan
svenskfödda och utrikesfödda vilket gör etablering till en fråga om att nå
ökad jämlikhet i samhället5.
Personer i Sverige har en förvärvsfrekvens på 81,9 procent medan
flyktinggruppen ligger på 54,5 procent. Skillnaden kan förklaras av
bristande språkkunskaper, matchningsproblem, otillräckliga system för
att validera och ta tillvara utländsk utbildning och yrkeserfarenhet,
diskriminering på arbetsmarknaden samt behov av bättre möjligheter att
delta i utbildning och kompetenshöjande insatser6. Kommunen ska
strategiskt arbeta för att minska dessa hinder för nyanlända att komma i
arbete och matcha de nyanländas kompetens med de behov som finns
såväl inom kommunens egen verksamhet som inom näringslivet på
Tjörn. På så sätt skapas inte bara förutsättningar till egen försörjning för
individen utan också möjlighet till kompetensförsörjning hos kommunen
och företagen.
Inom flyktinggruppen kan vi se att män arbetar i större utsträckning än
kvinnor. Denna skillnad ser vi inte på samma sätt bland svenskfödda.
Nyblivna mammor är en särskilt sårbar grupp då de under
föräldraledigheten faller ur etableringsprocessen. Det finns då en stor risk
att de inte får någon anknytning till det svenska samhället och det tar lång
tid innan de får ett jobb7. Kommunen ska särskilt beakta kvinnor och
nyblivna mammors behov. Arenor där nyanlända kvinnor har möjlighet
att träna språket och komma i kontakt med olika samhällsaktörer är

Ibid.
Försörjningskvoten anger hur många 100 personer som är i arbetsför ålder ska försörja
(som är yngre eller äldre).
5
Sveriges Kommuner och Landsting, 2015. Framgångsrik lokal integration.
6
Ibid.
7
Ibid.
3
4
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viktiga8. Enligt statistik deltar nyanlända i mindre utsträckning i förskola
vilket både kan vara nackdel för barnets utveckling men även för
mammans chans till etablering. Om barnen inte går i förskolan förlängs
tiden avsevärt innan en etableringsprocess påbörjas9 Kommunen ska
därför främja deltagande i förskoleverksamhet för nyanlända.
En del av de nyanlända har en låg utbildningsnivå. Låg utbildningsnivå
ökar risken för ohälsa och därför vill Tjörns kommun skapa möjligheter
för att kunna utbilda sig och ta kontroll över sitt eget liv. Eftersom Tjörns
kommun inte har en egen vuxenutbildning behöver vi samverka med
andra externa aktörer och andra kommuner. Vi ska också använda oss av
digitaliseringens möjligheter för exempelvis distansundervisning. Det
kräver dock först riktade utbildningsinsatser i digitalisering för
lågutbildade nyanlända som kan sakna denna kompetens.
Kommunen ska i samverkan med arbetsmarknadsenheten,
arbetsförmedlingen och civilsamhället stimulera till meningsfull
sysselsättning för nyanlända som står långt ifrån arbetsmarknaden.
De som kommer hit med hög utbildning vill vi erbjuda snabba och enkla
vägar till arbete genom god samverkan med SFI, Arbetsförmedling och
näringslivet. Kommunen vill också ta tillvara allas kompetens på bästa
sätt och därför vill kommunen stötta nyanlända till att starta eget och
förverkliga sina idéer och drömmar.

2.3

Integration

Integration handlar om att människor inkluderas och blir en del av
samhället med lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett
kulturell eller etnisk tillhörighet, samtidigt som de behåller rätten till sin
kulturella och etniska identitet. En god integration ökar förutsättningarna
för självförsörjning och vice versa. Tjörns kommun har identifierat några
centrala komponenter för en lyckad integration. Det är familj, språk,
skola/förskola och meningsfull fritid.
2.3.1 Familj
Forskning visar att nyanlända föräldrar har behov av kunskap om
samhällets olika institutioner och verksamheter, barns rättigheter,
föräldrars skyldigheter (lagar, regler) och förväntningar. Undersökningar
har också visat att både föräldrar och professionella tycker att den
samhällsinformation som ingår i etableringsprogrammet är otillräcklig.

Göteborgsregionen 2019 Arbetsmarknad och social välfärd, FoU i Väst..
Föräldraskapsstöd för nyanlända föräldrar, vad fungerar?
9
Sveriges kommuner och landsting. Öppen förskola öppnar många dörrar”.
8
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Kommunen bör därför erbjuda extra samhällsinformation som berör
mänskliga rättigheter och barnkonventionen10.
Ofta finns också en rädsla för myndigheter, speciellt socialtjänsten 11.
Tjörns kommun behöver därför skapa en ömsesidig tillit mellan
kommunen och nyanlända och arbeta aktivt för att skapa forum för
dialog. Initialt ska kommunen erbjuda stöd vid kontakt med olika
instanser såsom skola, socialtjänst, sjukvård, arbetsförmedling osv.
Tillgång till språk- och kulturkompetens inom kommunen är därför av
stor betydelse.
Riktat föräldraskapsstöd har också visat sig vara en kostnadseffektiv
insats och många evidensbaserade föräldraskapsstödsprogram har visat
att föräldraskapsstöd på modersmål är effektivt. Föräldraskapsstöd
möjliggör att förebygga våld mot barn, hedersrelaterat våld, och främja
jämställdhet 12. Kommunen ska därför erbjuda föräldraskapsstöd på
modersmål i den mån det är möjligt.
”Nyanlända” är en heterogen grupp med varierande behov vilket vi måste
beakta för att möta och hjälpa varje individ och familj på bästa sätt.
Integration handlar om att bli en del av det svenska samhället men även
om rätten till sin kulturella och etniska identitet. Tjörns kommun vill
därför skapa möjlighet för kunskapsspridning om olika kulturer i syfte att
skapa förståelse, nyfikenhet och inkludering.
En del nyanlända, exempelvis de som kommer som flyktingar lider av
posttraumatisk stress (PTSD) och annan psykisk ohälsa. Kommunen ska
skapa förutsättningar och samverkan så att rätt hjälp och stöd kan
erbjudas.
2.3.2 Skola/förskola
I dagens Sverige är gymnasiestudier nästan ett krav för att kunna få ett
arbete. Vi vet att nyanlända ungdomar har svårare att klara skolan än
svenskfödda och behöver därför extra stöd. I Tjörns kommun är det 66,7
procent av utrikesfödda som är behöriga till yrkesprogram i jämförelse
med 89,3 procent för de som är födda i Sverige13 En misslyckad skolgång
ökar risken för utanförskap, missbruk och ekonomiskt bistånd. Med
kombination av tidiga universella och riktade insatser kan vi förebygga

Göteborgsregionen 2019 Arbetsmarknad och social välfärd, FoU i Väst.
Föräldraskapsstöd för nyanlända föräldrar, vad fungerar?
11
Agic & Samuelsson 2014, s.12; Lindström 2013b, s.22; Osman 2017
12
Göteborgsregionen 2019 Arbetsmarknad och social välfärd, FoU i Väst.
Föräldraskapsstöd för nyanlända föräldrar, vad fungerar?
13
Skolverket.se
10
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framtida socialt utanförskap och spara mellan 5-6,3 kronor per investerad
krona för en kommun på 15 års sikt.14
Studier visar att deltagande i förskolan förbättrar förutsättningarna för
den fortsatta skolgången, genom att barnen får stöd i sin språkliga,
kognitiva och sociala utveckling. Barn som gått i förskola fullföljer
gymnasiestudier eller motsvarande i högre grad än andra. Deltagande i
förskolan är också särskilt viktigt för barn med sämre socioekonomiska
förutsättningar. Kommunen ska därför arbeta för att främja deltagande i
förskoleverksamhet bland nyanlända. Deltagande i Öppen förskola eller
motsvarande ökar t.ex. chansen för att barnen går vidare till förskolan
och därför är samverkan med civilsamhället som erbjuder detta central 15.
Forskning visar också att avsaknad av trivsel i skolan är en riskfaktor för
utanförskap16. Tjörns kommun ska jobba aktivt för att förebygga
diskriminering samt främja inkludering och jämställdhet så att alla barn
och unga trivs och har förutsättningar att utvecklas i skolan oavsett
kulturell bakgrund. Kunskap och medvetenhet om såväl migrations- och
integrationsfrågor som normkritik och diskriminering behöver därmed
vara hög i skolverksamheten.
Tjörns kommuns skolor ska jobba genomtänkt och målinriktat med att ge
det stöd varje individ och familj behöver. Samverkan mellan elevhälsa,
socialförvaltning och skola/förskola är en nyckelfaktor.
2.3.3 Språk
Språket ökar förutsättningarna för integration samt för att etablera sig och
få ett jobb.17 Nära samarbete med SFI i Stenungsund är centralt då
kommunen inte har en egen SFI- undervisning. Barnen ska erbjudas
modersmålsundervisning i skolan utifrån de förutsättningar skollagen
anger och uppmuntras att utveckla både sitt modersmål och det svenska
språket.
Kommunen i samverkan med civilsamhället ska möjliggöra och uppmana
nyanlända och svenskar att delta i olika forum och mötesplatser
tillsammans för att utbyta erfarenheter och praktisera det svenska språket.
Kommunen ska säkerställa så att alla medborgare får den information
hen har rätt till och erbjuda information på fler språk än svenska för att
främja delaktighet och inflytande.
Chat och Uppsala Universitet. Sociala investeringar lönar sig – en satsad krona ger
fem tillbaka på 15 års sikt!
15
Göteborgsregionen 2019 Arbetsmarknad och social välfärd, FoU i Väst.
Föräldraskapsstöd för nyanlända föräldrar, vad fungerar?
16
Ibid
17
Sveriges kommuner och landsting, 2015 Nyanländas etablering – en investering för
framtiden. Framgångsrik lokal integration.
14
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2.3.4 Meningsfull fritid
Alla har rätt till en meningsfull fritid, både barn och vuxna oavsett
bakgrund. Unga som är nöjda med sin fritid har lägre risk för att uppleva
symptom på psykisk ohälsa. Det är vanligt att unga utrikesfödda upplever
hinder att delta i fritidsaktiviteter men de besöker öppen
fritidsverksamhet i större utsträckning än svenskfödda 18. Därför är öppen
fritidsverksamhet en viktig arena för att arbeta med målgruppen.
Utrikesfödda ungdomar konsumerar kultur i större utsträckning än
svenskfödda och besöker även bibliotek i större utsträckning. Tjörns
kommuns kulturarenor ska verka för inkludering och att goda relationer
skapas mellan människor. Vid mottagandet ska frågor om fritidsintresse
ställas och stöd ska ges i den grad det är möjligt för att möta individens
önskan om fritidsaktivitet.
Tjörns kommun ska också verka för att alla ska ha möjlighet att delta på
lika villkor i föreningslivet. Statistik visar att de som deltar i
föreningslivet har en större tillit till andra människor än de som inte
deltar i föreningslivet19. Föreningslivet kan därför vara en främjande
faktor för att minska misstro och känslan av ”vi och dom” mellan
människor.
Det ska även finnas mötesplatser som möjliggör för gamla och nya
svenskar att mötas och som inte kräver något medlemskap. Kommunen
ska i samverkan med andra aktörer verka för att stimulera meningsfulla
och hälsofrämjande aktiviteter för nyanlända.

2.4

Ledarskap och samverkan

Ett lyckosamt integrationsarbete kräver modiga ledare som skapar tillit.
De vågar satsa långsiktigt och samverka över organisationsgränser både
internt och externt för att skapa en så sömlös process som möjligt.
Beprövad erfarenhet visar att samarbete mellan myndigheter och
kommuner på lokal nivå och individanpassat stöd leder till kortare
väntetider, minskat dubbelarbete och därmed minskade kostnader.
Dessutom kommer de nyanlända snabbare i arbete, studier eller annan
aktivitet20

MUCF https://www.mucf.se/kultur-och-fritid
Ibid.
20
Genom projektet Mötesplats som inleddes 2015 på fyra orter – Alingsås, Borlänge,
Ljusdal och Norrköping kunde en process som normalt tar tre till fyra veckor för en
individ kortas till fyra timmar. På ett genomsnittsärende beräknas samhället spara 27
000 kronor vilket innebär att kostnaden för projektet skulle vara återbetald redan efter
två månader. Under det första projektåret nåddes cirka 1 000 nyanlända personer. Det
innebär en total lönsamhet på 27 miljoner kronor. Dessutom har projektet lett till att de
nyanlända upplever trygghet och kontroll över sin egen situation.
18
19
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Tjörns kommun har goda förutsättningar för samverkan i och med vår
småskalighet och närhet. Kommunen ska ta vara på möjlighet att se varje
individ och familj och dess behov vilket ökar chansen för lyckad
integration. Vidare ska det finnas förutsättningar att söka externa bidrag
inom området för att möjliggöra utvecklingsarbete. Detta kräver ofta
samverkan med både externa och interna parter. Tjörns kommun har en
god samverkan med civilsamhället och frivilligorganisationer vilket
fortsatt ska främjas.
Integrationsarbetet kräver liksom andra tvärsektoriella frågor ett
koncerntänk som utgår från medborgaren och dess behov, där alla
förvaltningar har ett ansvar. Arbetet behöver drivas kort- och långsiktigt
på en främjande, förebyggande och stödjande nivå. Vi behöver därför
synliggöra, diskutera och hantera synergier och målkonflikter.
En genomtänkt organisering och struktur är central för ett lyckat
integrationsarbete. Eftersom integrationsarbete är sektorsöverskridande
krävs ett nav som samordnar arbetet och har ett helhetsperspektiv. Det
minskar också sårbarheten och underlättar möjligheten att vara dynamisk
och/eller att snabbt ställa om vid behov, samt att fånga upp målgruppen
som kan behöva extra stöd vid eventuella kriser.
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3

Uppföljning

I kommunens budgetdokument anges nyckeltal som följs årligen.
För att säkerställa att strategins mål uppfylls bör en handlingsplan med
budget på fördelning av insatser, kostnader och ansvar tas fram.
Inför varje mandatperiod bör strategin ses över och en mer omfattande
uppföljning göras. Sveriges Kommuner och Landsting har t.ex. tagit fram
en modell som tar hänsyn till kommunens unika sammansättning i
flyktinggruppen, utifrån vistelsetid i Sverige, vilken utbildningsnivå de
nyanlända har och förutsättningarna på den lokala arbetsmarknaden.
Varje kommun får genom modellen ett statistiskt ”förväntat värde” som
man kan man jämföra flyktinggruppens verkliga förvärvsfrekvens med.
På så vis kan man utvärdera integrationsarbetet och jämföra med andra
kommuner.
Det är också centralt att följa utvecklingen av utrikesfödda elevers
skolprestationer. Andel behöriga till gymnasiet i förhållande till
svenskfödda elever och förhållande till andra kommuner är därför en
viktig indikator.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2020-10-22

§109

Remissvar: Integrationsstrategi
2020/295
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till kommunstyrelsens förslag på
Integrationsstrategi 2021 - 2024 men tillägger att de synpunkter som framförs i
förvaltningens tjänsteutlåtande behöver tas beaktande vid fortsatt arbete.
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet kan påverka, få konsekvenser för eller på annat sätt beröra barn.
Sammanfattning
Integrationsstrategi 2021-2024 har arbetats fram under våren 2020 i samverkan med
berörda förvaltningar. Innehållet grundar sig på erfarenhet från förvaltningarnas
tjänstepersoner, forskning och statistik.
Integrationsstrategin anger målet för Tjörns kommuns integrationsarbete:
”Målet med Tjörns kommuns integrationsarbete är att systematiskt minska de
hinder som finns för nyanlända att bli självförsörjande och att bli en del av det
svenska samhället”.
För att uppnå målet har fyra fokusområden identifierats, ”Mottagande och
bosättning”, ”Självförsörjande”, ”Integration” samt ”Samverkan”.
Strategin fastslår att integrationsfrågor berör alla förvaltningar och bolag. För en
lyckad integration krävs långsiktighet, universella och riktade insatser, samverkan
och ett helhetstänk/koncerntänk utifrån
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar skicka förslaget ”Integrationsstrategi 2021
– 2024” på remiss till samtliga nämnder och styrelser. Remissvaren ska ha
inkommit till kommunkansliet senast 2020-11-01.
Barn och utbildningsnämndens svar på remissen
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiva till en kommunövergripande
integrationsstrategi, men ser samtidigt vissa svårigheter med att implementera en
del av de åtgärder som föreslås i remissen.
Inom fokusområdet ”självförsörjning” lyfts digitaliseringens möjligheter inom
vuxenutbildningen. Tjörns kommun köper dessa utbildningsplatser av Stenungssund
och har i dagsläget begränsade möjligheter att påverka hur de organiserar sin
utbildning.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2020-10-22

Inom fokusområde ”integration” lyfts deltagande i öppna förskolan som ett viktigt
första steg för att barnet ska gå vidare till förskolan. Viktigt att poängtera är att
öppna förskolan inte finns kvar i dagsläget, men det utesluter inte att arbetet med att
främja deltagande i förskoleverksamhet bland nyanlända kan ske på annat sätt.
Barn- och utbildningsnämnden genomförde ett omfattande arbete med att anpassa
dess verksamheter till minskade budgetramar under 2019. En av många
anpassningar som gjordes var att elevhälsans förebyggande och främjande arbete
skalades ner. Därför är det av största vikt att de åtgärder som strategin föreslår
avseende språkstöd och riktat stöd till elever och familjer, kopplas till en budget.
Övergripande synpunkter på strategin som framkommit är att ”språk” bör lyftas upp
till ett eget fokusområde då det har avgörande effekt på hur snabbt en individ
inkluderas i samhället. Just inkludering som begrepp omsluter strategins
målsättning på ett lite tydligare sätt än integration.
Tidigare beslut
KSAU 2020-09-17 §191
Samverkan
FSG 2020-10-14
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 2020-10-09
Beslut KSAU: 2020-09-17 Beslut om remiss Integrationsstrategi
Integrationsstrategi 2021–2024
Ekonomikarta - fördelning statliga bidrag
Beslutet skickas till
KSAU

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-10-14

§265

Remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott: Integrationsstrategi
2021-2024
2020/134
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen godta
samhällsbyggnadsnämndens svar på remiss enligt nedan gällande förslag på
Integrationsstrategi 2021-2024.
Barnkonventionen
Om integrationsstrategin antas, bedöms den få positiva effekter för barn.
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har mottagit förslag på Integrationsstrategi 2021-2024
för yttrande till kommunkansliet senast 2020-11-01.
Integrationsstrategi 2021-2024 syftar att ligga till grund för den framtida
organisationen kring integrationsarbetet. Strategin har arbetats fram under våren
2020 i samverkan med berörda förvaltningar. Innehållet grundar sig på erfarenhet
från förvaltningarnas tjänstepersoner, forskning och statistik.
Samhällsbyggnadsnämndens yttrande:
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av förslag på integrationsstrategi 20212024 och har inget att erinra mot förslaget.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-17, § 191
Beslutsunderlag
Förslag på integrationsstrategi 2021-2024
Kommunkansliets tjänsteutlåtande 2020-07-21, Beslut om remiss:
Integrationsstrategi 2021-2024
Ekonomikarta
Tjänsteutlåtande 2020-10-06
Beslutsgång
Ordföranden frågar om samhällsbyggnadsnämnden kan bifalla förvaltningens förslag
till beslut och finner att så är fallet.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2020-10-12

§90

Remiss: Integrationsstrategi
2020/80
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom förslaget till integrationsstrategi för
Tjörns kommun 2021–2024 och understryker vikten av ett en
förvaltningsövergripande handlingsplan tas fram.
Protokollsanteckning
Rikard Simensen (SD) lämnar en protokollsanteckning som redovisas i slutet av
paragrafen.
Barnkonventionen
Kultur- och fritidsnämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit
fram till att integrationsstrategin, om den antas, har positiva effekter för barn och
unga.
Sammanfattning
Integrationsstrategi 2021–2024 har arbetats fram i samverkan med berörda
förvaltningar. Målet för strategin är att systematiskt minska de hinder som finns för
nyanlända att bli självförsörjande och att bli en del av det svenska samhället. Det
långsiktiga målet med integrationsarbetet är att alla som kan ska arbeta och bidra till
vår gemensamma välfärd.
Kultur- och fritidsnämnden ges möjlighet att yttra sig över den föreslagna
integrationsstrategin, som har skickats på remiss till samtliga nämnder och styrelser.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-09-17, § 191
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-04-19, § 78
Beslutsunderlag
Förslag till Integrationsstrategi 2021–2024
Fördelningsmodell för statliga bidrag
Tjänsteutlåtande från folkhälsostrategen
Tjänsteutlåtande den 2020-09-23
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.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2020-10-12

Protokollsanteckning
Sverigedemokraterna vill se en bred politik på många olika områden som främjar
assimilation, det vill säga den naturliga process där invandrare anpassar sig efter, tar
till sig och blir en del av det svenska samhället.
Strukturella undantag från detta bör endast vara förbehållna Sveriges fem erkända
nationella minoriteter, som istället fortsatt skall få bevara sin särart och särställning.
Sverigedemokraterna är övertygade om att långt fler personer än idag skulle vilja
återvända, men att de behöver en viss hjälp. Vi vill därför stimulera frivillig
återvandring för de som vill återvända till sina hemländer, genom att ge kommunen
ett särskilt uppdrag att underlätta återvandring.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-09-17

§191

Beslut om remiss: Integrationsstrategi
2017/746
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar skicka förslag på Integrationsstrategi
2021-2024 på remiss till samtliga nämnder och styrelser. Remissvaren ska ha
inkommit till kommunkansliet senast 2020-11-01.
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
antagande av strategin har positiva effekter för barn och unga.
Sammanfattning
Under 2017 gjordes en genomlysning av integrationsarbetet i Tjörns kommun.
Syftet var att lägga förslag på hur en framtida organisation kan se ut och svara på
var verksamhetens organisatoriska tillhörighet ska ligga, huruvida det ska vara en
samlad eller delad organisation samt vilka arbetsområden som ska ingå.
Uppdraget resulterade i förslag på framtida organisation samt de uppdrag som ska
ingå. Förslaget var att skapa en egen avdelning för arbetsmarknad och integration
under Socialnämndens ansvarsområde.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att återremittera ärendet för att istället
arbeta fram en strategi och mål för integrationsarbetet, som ska ligga till grund för
den framtida organisationen.
Integrationsstrategi 2021-2024 har arbetats fram under våren 2020 i samverkan med
berörda förvaltningar. Innehållet grundar sig på erfarenhet från förvaltningarnas
tjänstepersoner, forskning och statistik.
Integrationsstrategin anger målet för Tjörns kommuns integrationsarbete:
”Målet med Tjörns kommuns integrationsarbete är att systematiskt minska de
hinder som finns för nyanlända att bli självförsörjande och att bli en del av det
svenska samhället”.
För att uppnå målet har fyra fokusområden identifierats; mottagande och bosättning,
självförsörjande, integration och samverkan.
Strategin fastslår att integrationsfrågor berör alla förvaltningar och bolag. För en
lyckad integration krävs långsiktighet, universella och riktade insatser, samverkan
och ett helhetstänk/koncerntänk utifrån individens/familjens behov. Organisatoriskt
krävs ett nav som samordnar arbetet för en så sömlös process som möjligt.
Förslag på vidare arbete är att utifrån de mål som strategin anger ta fram ett nytt
förslag på organisation som på bästa sätt kan uppfylla målen. Till förslaget på
organisation bör även en handlingsplan med budget på fördelning av insatser,
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-09-17

kostnader och ansvar tas fram för att säkerställa att målen uppfylls och att
integrationsarbetet prioriteras.
Förslaget på integrationsstrategi skickas nu på remiss till samtliga nämnder och
styrelser.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 78 19 april 2018.
Samverkan
Workshops har genomförts med berörda förvaltningar.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-07-21
Integrationsstrategi 2021-2014
Fördelningsmodell statliga bidrag
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till
beslut.
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-04-19

§78

Genomlysning av framtida organisation - integration och
flyktingmottagning
2017/746
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att arbeta fram
en strategi och mål för integrationsverksamheten, som ska ligga till grund för den
framtida organisationen.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat om uppdraget att genomlysa flykting –
och integrationsverksamheten. Staten införde sedan juli 2017 ett nytt
ersättningssystem som har halverat ersättningen till kommunerna. Sedan uppdraget
gavs har enheten för ensamkommande barn (EKB) upphört och de arbetsuppgifter
som kvarstår flyttat till enheten för Individ- och familjeomsorg hos Socialnämnden.
Uppdraget resulterar i förslag på framtida organisation samt de uppdrag som skall
ingå. Förslaget är att skapa en egen avdelning för arbetsmarknad och integration
under Socialnämndens ansvarsområde. Förslaget motiveras främst utifrån fokus på
arbetslinje, samordnings-vinster och att samma organisation följer individen från
ankomstdag till sysselsättning.
Förslaget har remitterats till samtliga nämnder som ställer sig positiva. Remiss har
även gått till Integrationsenheten som ställer sig negativ. Frivilligorganisationerna
har inkommit med en skrivelse där man ställer sig negativ till förslaget.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 16 den 25 januari 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 11 april 2018,
Inkomna remissvar,
Tjänsteutlåtande den 24 januari 2018,
Genomlysning flykting- och integrationsverksamhetens organisering i Tjörns
kommun.
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (M) föreslår att arbetsutskottet ska återremittera ärendet för att arbeta
fram en strategi och mål för integrationsverksamheten, som ska ligga till grund för
den framtida organisationen.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Tjörns Hamnar AB

2020-10-23

§ 51

Svar på remiss: Integrationsstrategi
2020/21
Beslut
Styrelsen har inget att erinra mot föreslagen integrationsstrategi.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat ett förslag till integrationsstrategi till
samtliga nämnder och bolag.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-09-28
Integrationsstrategi 2021-2024 – Remissversion
Ekonomikarta – fördelning statliga bidrag

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Tjörns Bostads AB

2020-10-20

§ 53

Svar på remiss: Integrationsstrategi
2020/33
Beslut
Styrelsen för Tjörns Bostads AB ställer sig positiv till en integrationsstrategi och att
den ingår i det koncernövergripande arbetet med bostadsförsörjning.
Barnkonventionen
Tjörns Bostads AB har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till
att beslutet kan påverka barn positivt.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att skicka förslag på
Integrationsstrategi 2021-2024 på remiss till samtliga nämnder och styrelser.
Remissvaren ska ha inkommit till kommunkansliet senast 2020-11-01
Integrationsstrategi 2021-2024 har arbetats fram under våren 2020 i samverkan med
berörda förvaltningar. Innehållet grundar sig på erfarenhet från förvaltningarnas
tjänstepersoner, forskning och statistik.
Integrationsstrategin anger målet för Tjörns kommuns integrationsarbete:
”Målet med Tjörns kommuns integrationsarbete är att systematiskt minska de
hinder som finns för nyanlända att bli självförsörjande och att bli en del av det
svenska samhället”.
För att uppnå målet har fyra fokusområden identifierats; mottagande och bosättning,
självförsörjande, integration och samverkan.
Strategin fastslår att integrationsfrågor berör alla förvaltningar och bolag.
Tjörns Bostads AB har handlagt ärendet och ställer sig positiv till en
integrationspolicy och att den ingår i det koncernövergripande arbetet med
bostadsförsörjning.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 91 2020-09-17
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-10-02
Integrationsstrategi 2021-2014 Remissversion
Ekonomikarta 003 Fördelning statliga bidrag
Tjänsteutlåtande Beslut om remiss: Integrationsstrategi
Beslut KSAU 2020-09-17 – Beslut om remiss Integrationsstrategi

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Tjörns Måltids AB

2020-10-22

§ 41

Svar på remiss: Integrationsstrategi
2020/22
Beslut
Styrelsen ställer sig positiv till integrationsstrategin och att den ingår i det
koncernövergripande arbetet.
Barnkonventionen
Tjörns Bostads AB har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till
att en integrationsstrategi kan påverka barn positivt.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att skicka förslag på
Integrationsstrategi 2021-2024 på remiss till samtliga nämnder och styrelser.
Integrationsstrategi 2021-2024 har arbetats fram under våren 2020 i samverkan med
berörda förvaltningar. Innehållet grundar sig på erfarenhet från förvaltningarnas
tjänstepersoner, forskning och statistik.
Strategin fastslår att integrationsfrågor berör alla förvaltningar och bolag.
Tjörns Måltids AB har handlagt ärendet och ställer sig positiv till
integrationsstrategin och att den ingår i det koncernövergripande arbetet.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 91 den 17 september 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 14 oktober 2020
Integrationsstrategi 2021-2014 Remissversion
Ekonomikarta 003 Fördelning statliga bidrag
Tjänsteutlåtande Beslut om remiss: Integrationsstrategi
Beslut KSAU 2020-09-17 – Beslut om remiss Integrationsstrategi

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum 2020-11-26
Kommunstyrelsen

§251

Komplettering till taxa för egenavgifter inom färdtjänsten
2020/93
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om
följande komplettering till taxa för egenavgifter inom färdtjänsten:
1. Även individer med funktionsnedsättning som ingår i
kommunens dagliga verksamhet ska ingå i den grupp som
debiteras kostnaderna motsvarade ett månadskort för resor
till/från daglig verksamhet. Detta ska gälla om de inte kan ta
sig med allmänna kommunikationer eller på annat sätt kan ta
sig till/från sin dagliga verksamhet.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och
kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för
eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-15 att anta taxa för
egenavgifter inom färdtjänsten enligt följande:
1. Anta taxa för egenavgifter inom färdtjänst till följd av ändrad
zonstruktur
2. Avgifter för dagverksamhetsresorna för invånare med demens
även fortsättningsvis följer kostnaderna för ett månadskort
med uppräkning med KPI (konsumentprisindex)
3. Ungdomstaxan följer vuxentaxan som tidigare
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet dök
frågeställningen upp om individer med funktionsnedsättning som
ingår i kommunen dagliga verksamhet även ska omfattas av
förutsättningar som individer med demens (punkt två). Frågan
remitterades till socialnämnden som ställer sig positiva till att
även individer med funktionsnedsättning som ingår i kommunens
dagliga verksamhet ska ingå i den grupp som debiteras

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum 2020-11-26
Kommunstyrelsen

kostnaderna motsvarade ett månadskort för resor till/från daglig
verksamhet.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 248 den 12 november 2020
Socialnämnden, § 228 den 28 oktober 2020,
Kommunfullmäktige, § 163 den 15 oktober 2020,
Kommunstyrelsen, § 202 den 1 oktober 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 173 den 17 september 2020,
Samhällsbyggnadsnämnden, § 73 11 mars 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-11-05
Tidigare tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2020-10-20
Tidigare tjänsteutlåtande kommunstyrelsen 2020-04-06
Tidigare tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-0304
Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S) och Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen
ska bifalla arbetsutskottets förslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-11-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§248

Komplettering till taxa för egenavgifter inom färdtjänsten
2020/93
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta om följande komplettering till
taxa för egenavgifter inom färdtjänsten:
1. Även individer med funktionsnedsättning som ingår i
kommunens dagliga verksamhet ska ingå i den grupp som
debiteras kostnaderna motsvarade ett månadskort för resor
till/från daglig verksamhet. Detta ska gälla om de inte kan ta
sig med allmänna kommunikationer eller på annat sätt kan ta
sig till/från sin dagliga verksamhet.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och
kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för
eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-15 att anta taxa för
egenavgifter inom färdtjänsten enligt följande:
1. Anta taxa för egenavgifter inom färdtjänst till följd av ändrad
zonstruktur
2. Avgifter för dagverksamhetsresorna för invånare med demens
även fortsättningsvis följer kostnaderna för ett månadskort
med uppräkning med KPI (konsumentprisindex)
3. Ungdomstaxan följer vuxentaxan som tidigare
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet dök
frågeställningen upp om individer med funktionsnedsättning som
ingår i kommunen dagliga verksamhet även ska omfattas av
förutsättningar som individer med demens (punkt två). Frågan
remitterades till socialnämnden som ställer sig positiva till att
även individer med funktionsnedsättning som ingår i kommunens
dagliga verksamhet ska ingå i den grupp som debiteras
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 2020-11-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott

kostnaderna motsvarade ett månadskort för resor till/från daglig
verksamhet.
Tidigare beslut
Socialnämnden, § 228 den 28 oktober 2020,
Kommunfullmäktige, § 163 den 15 oktober 2020,
Kommunstyrelsen, § 202 den 1 oktober 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 173 den 17 september 2020,
Samhällsbyggnadsnämnden, § 73 11 mars 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-11-05
Tidigare tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2020-10-20
Tidigare tjänsteutlåtande kommunstyrelsen 2020-04-06
Tidigare tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-0304
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens
förslag till beslut.

Justerandes sign
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-11-05

Dnr 2020/93-736

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen

Komplettering till taxa för egenavgifter inom
färdtjänsten
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta om följande komplettering till taxa för
egenavgifter inom färdtjänsten:
1. Även individer med funktionsnedsättning som ingår i kommunens
dagliga verksamhet ska ingå i den grupp som debiteras kostnaderna
motsvarade ett månadskort för resor till/från daglig verksamhet. Detta
ska gälla om de inte kan ta sig med allmänna kommunikationer eller
på annat sätt kan ta sig till/från sin dagliga verksamhet.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-15 att anta taxa för egenavgifter
inom färdtjänsten enligt följande:
1. Anta taxa för egenavgifter inom färdtjänst till följd av ändrad
zonstruktur
2. Avgifter för dagverksamhetsresorna för invånare med demens även
fortsättningsvis följer kostnaderna för ett månadskort med uppräkning
med KPI (konsumentprisindex)
3. Ungdomstaxan följer vuxentaxan som tidigare

TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet dök frågeställningen upp
om individer med funktionsnedsättning som ingår i kommunen dagliga
verksamhet även ska omfattas av förutsättningar som individer med
demens (punkt två). Frågan remitterades till socialnämnden som ställer
sig positiva till att även individer med funktionsnedsättning som ingår i
kommunens dagliga verksamhet ska ingå i den grupp som debiteras
kostnaderna motsvarade ett månadskort för resor till/från daglig
verksamhet.
Tidigare beslut
Socialnämnden, § 228 den 28 oktober 2020,
Kommunfullmäktige, § 163 den 15 oktober 2020,
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2020-11-05

Dnr 2020/93-736

Kommunstyrelsen, § 202 den 1 oktober 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 173 den 17 september 2020,
Samhällsbyggnadsnämnden, § 73 11 mars 2020.
Bilagor
Tidigare tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2020-10-20
Tidigare tjänsteutlåtande kommunstyrelsen 2020-04-06
Tidigare tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-03-04
Barnperspektivet
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit
fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt
berör barn.
Konsekvens
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tidigare angett att det är svårt att
beräkna ekonomiska konsekvenser då det inte går att förutse hur många
resor som kommer att göras.
Bedömningen är dock att med fullmäktiges tidigare antagna förslag
kommer det inte bli någon större skillnad när det gäller nettokostnader
mot vad utfallet blir i år. Tillägget som är aktuellt i detta beslut bedöms
inte medföra någon större merkostnad.

Evike Sandor
Tf kommunchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2020-10-28
§228

Remiss till socialnämnden - Antagande av taxa för egenavgifter inom
färdtjänsten till följd av ny zonstruktur
2020/161
Beslut
Socialnämnden är positiva till att även individer med funktionsnedsättning som
ingår i kommunens dagliga verksamhet ska ingå i den grupp som debiteras
kostnaderna motsvarande ett månadskort för resor till/från daglig verksamhet. Detta
ska gälla om de inte kan ta sig med allmänna kommunikationer eller på annat sätt
kan ta sig till/från sin dagliga verksamhet.
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
Kommunstyrelsen har tagit ett beslut om att föreslå kommunfullmäktige besluta (i
enlighet med samhällsbyggnadsnämndens förslag) att
1. Anta taxa för egenavgifter inom färdtjänst till följd av ändrad zonstruktur,
2. Avgifter för dagverksamhetsresorna för invånare med demens även
fortsättningsvis följer kostnaderna för ett månadskort med uppräkning med KPI
(konsumentprisindex),
3. Ungdomstaxan följer vuxentaxan som tidigare.
Som tillägg har Kommunstyrelsen beslutat att remittera socialnämnden förslag om
att utreda om även individer med intellektuell funktionsnedsättning som ingår i
kommunens dagverksamhet ska ingå i den grupp som debiteras kostnaderna
motsvarande ett månadskort. Remissvar ska vara kommunkansliet tillhanda
skyndsamt.
Syftet med LSS-lagstiftningen och dess insatser är att uppnå jämlikhet i
levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för personer med
funktionsnedsättning. Detta är en målgrupp som för att inte bli marginaliserade
behöver subventioneras vid nyttjande av färdtjänst till daglig verksamhet.
Socialförvaltningen anser att funktionshindrade med beviljat färdtjänsttillstånd som
har beslut om daglig verksamhet bör behandlas som invånare med demens och ska
ingå i den grupp som debiteras kostnaderna motsvarande ett månadskort för resor
till/från daglig verksamhet. Detta förutsatt att de inte kan ta sig till den dagliga
verksamheten via allmänna kommunikationer.
Idag tar sig individerna på våra boenden till den dagliga verksamheten via allmänna
kommunikationer eller körningar via personal inom funktionshinder. Nuvarande
transportlösning till och från daglig verksamhet är inte lagenlig och därmed inte en
hållbar lösning. Antal personer i målgruppen funktionshindrade som kommer vara i
Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2020-10-28
behov av färdtjänst, till och från sin dagliga verksamhet, i framtiden kan komma att
öka.
Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-03-11 § 73
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-09-17 § 173
Kommunstyrelsen 2020-10-01 § 202
Beslutsunderlag
Beslut KSAU 2020-09-17 §173 Antagande av taxa för egenavgifter inom
färdtjänsten till följd av ny zonstruktur
Beslut KS 2020-10-01 §202 Antagande av taxa för egenavgifter inom färdtjänsten
till följd av ny zonstruktur
Beslut SBN §73 2020-03-11 Nya egenavgifter för färdtjänsten till följd av ny
zonstruktur
Tjänsteutlåtande KSAU ang antagande taxa för egenavgifter inom färdtjänst
Förslag 1 egenavgifter
Tjänsteutlåtande 2020-10-20

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-10-20

Dnr 2020/161-700

Socialnämnden

Per Åkerman
Verksamhetskoordinator
Telefon
per.akerman@tjorn.se

Skriv beslutsinstans

Svar på remiss egenavgifter färdtjänst
Förslag till beslut
Socialnämnden är positiva till att även individer med
funktionsnedsättning som ingår i kommunens dagliga verksamhet ska
ingå i den grupp som debiteras kostnaderna motsvarande ett månadskort
för resor till/från daglig verksamhet. Detta ska gälla om de inte kan ta sig
med allmänna kommunikationer eller på annat sätt kan ta sig till/från sin
dagliga verksamhet.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har tagit ett beslut om att föreslå kommunfullmäktige
besluta (i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens förslag) att
1. Anta taxa för egenavgifter inom färdtjänst till följd av ändrad
zonstruktur
2. Avgifter för dagverksamhetsresorna för invånare med demens även
fortsättningsvis följer kostnaderna för ett månadskort med uppräkning
med KPI (konsumentprisindex)
3. Ungdomstaxan följer vuxentaxan som tidigare
Som tillägg har Kommunstyrelsen beslutat att remittera socialnämnden
förslag om att utreda om även individer med intellektuell
funktionsnedsättning som ingår i kommunens dagverksamhet ska ingå i
den grupp som debiteras kostnaderna motsvarande ett månadskort.
Socialnämnden. Remissvar ska vara kommunkansliet tillhanda
skyndsamt.

TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

Syftet med LSS lagstiftningen och dess insatser är att uppnå jämlikhet i
levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för personer med
funktionsnedsättning. Detta är en målgrupp som för att inte bli
marginaliserade behöver subventioneras vid nyttjande av färdtjänst till
daglig verksamhet.
Socialförvaltningen anser att funktionshindrade med beviljat
färdtjänsttillstånd och har beslut om daglig verksamhet bör behandlas
som invånare med demens och ska ingå i den grupp som debiteras
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2020-10-20

Dnr 2020/161-700

kostnaderna motsvarande ett månadskort för resor till/från daglig
verksamhet. Detta förutsatt att de inte kan ta sig till den dagliga
verksamheten via allmänna kommunikationer.
Idag tar sig individerna på våra boenden till den dagliga verksamheten
via allmänna kommunikationer eller körningar via personal inom
funktionshinder. Nuvarande transportlösning till och från daglig
verksamhet är inte lagenlig och därmed inte en hållbar lösning. Antal
personer i målgruppen funktionshindrade som kommer vara i behov av
färdtjänst, till och från sin dagliga verksamhet, i framtiden kan komma att
öka.
Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-03-11 § 73
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-09-17 § 173
Kommunstyrelsen 2020-10-01 § 202
Bilagor
Beslut KSAU 2020-09-17 §173 Antagande av taxa för egenavgifter inom
färdtjänsten till följd av ny zonstruktur
Beslut KS 2020-10-01 §202 Antagande av taxa för egenavgifter inom
färdtjänsten till följd av ny zonstruktur
Beslut SBN §73 2020-03-11 Nya egenavgifter för färdtjänsten till följd
av ny zonstruktur
Tjänsteutlåtande KSAU ang antagande taxa för egenavgifter inom
färdtjänst
Förslag 1 egenavgifter
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Barnperspektivet
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram
till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt
berör barn.
Shuja-At Normohammed
Förvaltningschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-10-15

§163

Antagande av taxa för egenavgifter inom färdtjänsten till följd av ny
zonstruktur
2020/93
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Anta taxa för egenavgifter inom färdtjänst till följd av ändrad zonstruktur
2. Avgifter för dagverksamhetsresorna för invånare med demens även
fortsättningsvis följer kostnaderna för ett månadskort med uppräkning med KPI
(konsumentprisindex)
3. Ungdomstaxan följer vuxentaxan som tidigare
Barnkonventionen
Även barn och ungdomar kan ha väsentliga svårigheter att förflytta sig och kan då
vara berättigade till färdtjänst. Barn upp till 7 år betalar ingen egenavgift.
Ungdomstaxa gäller från 7-årsdagen till 20-årsdagen.
Sammanfattning
I november 2018 beslutade regionfullmäktige att dagens 70 zoner i Västtrafiks
prissystem ska slås ihop till tre. Från och med november 2020, då zonindelningen
ska genomföras, upphör Västtrafiks baspris. Detta påverkar kostnadsmodellerna för
egenavgifterna för färdtjänsterna eftersom dessa avgifter idag är kopplade till
kollektivtrafikens baspris.
Tjörns kommun behöver därför besluta om en ny kostnadsmodell koppat till
egenavgifterna för färdtjänst. Ett förslag är framtaget av trafikavdelningen.
Förslaget innebär att man behåller kostnadsmodellen som används idag där
resenären betalar för varje kommungräns som passeras. Skillnaden blir att istället
för den årliga uppräkningen kopplat till Västtrafiks baspris så blir det en årlig
uppräkning utifrån KPI (konsumentprisindex). I övrig bibehålls modellen så som
den ser ut idag.
För att inte fördyra resekostnaderna för dementa som åker till dagverksamheten
Kaprifolen samt för barn och ungdomar så föreslås att dessa avgifter hanteras precis
som tidigare, dvs följer kostnaderna för Västtrafiks månadskort.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 202 den 1 oktober 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 173 den 17 september 2020,
Samhällsbyggnadsnämnden, § 73 den 11 mars 2020.
Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-10-15

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-04-06
Beslut samhällsbyggnadsnämnden 2020-03-11 § 73
Förslag 1 på ny kostnadsmodell egenavgifter färdtjänst
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (L), Tanja Siladji Dahne (MP), Magne Hallberg (KD) föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-01
§202

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

Kommunstyrelsen

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

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-09-17

§173

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

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-09-17

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-04-06

Dnr 2020/93-736

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen

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

TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

För att inte fördyra resekostnaderna för dementa som åker till
dagverksamheten Kaprifolen samt för barn och ungdomar så föreslås att
dessa avgifter hanteras precis som tidigare, dvs följer kostnaderna för
Västtrafiks månadskort.
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Dnr 2020/93-736

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

Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

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

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

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

Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-03-11

§73

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

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-03-11

Förslaget innebär att:
Nuvarande modell bibehålls. Resenären betalar för varje kommungräns som
passeras, och kostnaden uppräknas därefter med årliga KPI (konsumentprisindex)
som fastställs i oktober varje år.
Resenärer kommer att behålla samma resekostnad som idag.
Förslaget inkluderar speciella egenavgifter för vissa grupper för att inte fördyra för
dessa då specifikt deras avgifter påverkas då Västtrafiks baspris försvinner:


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



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

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-03-04
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Helena Stahre

Dnr 2020/21SB
2020/21

Samhällsbyggnadsnämnden

0304-60 13 40
helena.stahre@tjorn.se

Nya egenavgifter för färdtjänsten till följd av ny
zonstruktur
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna
förslag 1, samt att:
1. Dagverksamhetsresorna för invånare med demens fortsättningsvis
betalar för ett månadskort med uppräkning med KPI
2. Ungdomstaxan följer vuxentaxan som tidigare
Sammanfattning
Den 27 november 2018 beslutade regionfullmäktige att dagens 70 zoner i
Västrafiks prissystem ska slås ihop till tre. Egenavgifterna för
färdtjänsten förändras idag i takt med kollektivtrafikens baspris.
Fr.o.m. november 2020 upphör baspriset då den nya zonindelningen
skall genomföras. På grund av detta måste ett nytt system för att ta fram
egenavgifter införas.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ärendet
Beviljandet av färdtjänst är en myndighetsutövning inom kommunens
ansvar som idag sköts av en enskild handläggare inom
samhällsbyggnadsförvaltningen.

TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

Utförandet av själva resan inom färdtjänsten sköts av Västtrafik. Sedan 1
januari 2012 är Västra Götalandsregionen ensam ansvarig för all
planering av kollektivtrafiken, där även färdtjänsten ingår.
Fram tills nu har egenavgifterna inom Tjörn för färdtjänstresorna följt
Västtrafiks baspris, med ett påslag på 65 % som uppräknats varje år.
Västtrafiks baspris styr prissättningen för enkelbiljetter, kontoladdning
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Dnr 2020/21SB
2020/21

(både matrispriser och prissättningen per kilometer) samt priser för
anropsstyrd trafik (Närtrafik, Flextrafik och anropsstyrda linjer/turer).
När nya zonstrukturen införs november 2020 försvinner också
Västtrafiks system med uppräkning av egenavgifterna utifrån modellen
med baspris. Ny modell hur vi skall hantera och räkna upp egenavgiften
för färdtjänsten inom Tjörns kommun, måste därför tas fram.
Förvaltningen har tagit fram två alternativa kostnadsmodeller, vilka
beskrivs nedan.
Förvaltningen föreslår Samhällsbyggnadsnämnden att anta förslag 1 då
det liknar den kostnadsmodell som vi har idag. Skillnaden kommer att bli
att istället för uppräkning varje år av Västtrafiks baspris kommer en
uppräkning ske med KPI
Ytterligare avgifter som blir påverkade då baspriset försvinner är resorna
för t.ex. våra dementa som idag åker till dagverksamheten Kaprifol på
Valåsens demensboende. Dessa resenärer betalar idag 75 kr för varje resa
upp till vad ett månadskort inom Tjörn kostar (idag 775 kr). De blir
debiterade denna kostnad via faktura månaden efter resan gjorts. Vi
föreslår att dessa resor följer Västtrafiks månadskort som tidigare.
Idag har vi en ungdomstaxa där ungdomar betalar ca: 75 % av
vuxentaxan, barn under 7 år betalar inget i dagsläget. Vi föreslår att detta
fortsätter gälla.
Förslag 1,
Vi behåller nuvarande modell. Man betalar för varje kommungräns man
passerar som sedan uppräknas med årliga KPI (konsumentprisindex) som
fastställs i oktober varje år.
Med förslag 1 kommer våra resenärer inte att märka någon skillnad i
resekostnad jämfört med idag. Se Bilaga 1
Förslag 2,
Vi inför avståndsbaserade egenavgifter. Man betalar 65 kr för de första 5
km och därefter 3 kr för varje km man åker.
Jämförelse har gjorts med 2019 års resmönster och med 65 kr första 5 km
och därefter 3 kr hamnar intäkterna på ungefärlig nivå mot vad förslag 1
kommer att generera.
Med avståndsbaserade egenavgifter, förslag 2, blir det billigare att resa
korta resor och dyrare med de längre resorna. Vilket troligen gör att
intäkterna blir ungefärlig samma som förslag 1. Se Bilaga 2
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Barnperspektivet
Även barn/ungdomar kan ha väsentliga svårigheter att förflytta sig och då
vara berättigade till färdtjänst. Barn upp till 7 år betalar ingen egenavgift.
Ungdomstaxa är från 7 årsdagen till 20 årsdagen.
Konsekvens
Det är svårt att beräkna ekonomiska konsekvenser då det inte går att
förutse hur många resor som kommer att göras.
Bedömningen är dock att med förslag 1 kommer det inte bli någon större
skillnad när det gäller nettokostnader mot vad utfallet blir i år.

Bilaga
Förslag 1
Förslag 2
Marie Louise Bergqvist
Förvaltningschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-11-26
Kommunstyrelsen

§252

Ramjusteringar budgetmedel 2021 för strandstädning
2020/298
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
ramjusteringen på 200 tkr mellan kommunstyrelsen och
samhällsbyggnadsnämnden.
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit
fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på
annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens har i sin budgetram 200 tkr som avser
strandstädning. Medlen används idag för att ge bidrag till
föreningar och skolor för strandstädning i kommunen.
Strandstädningen hanteras av miljöavdelningen under
samhällsbyggnadsnämnden. För att tydliggöra ansvar och minska
det administrativa arbetet föreslås att medlen som avser
strandstädning flyttas till samhällsbyggnadsnämndens budget.
Samhällsbyggnadsnämnden har det övergripande ansvaret för
miljöarbetet och miljöavdelningen samordnar idag
strandstädningen. Ramförändringen innebär en ny budgetram
2021 för Kommunstyrelsen 89,3 mkr och för
Samhällsbyggnadsnämnden 28,2 mkr.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 249 den 12 november 2020
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-11-05
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) och Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-11-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§249

Ramjusteringar budgetmedel 2021 för strandstädning
2020/298
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige att godkänna ramjusteringen på 200
tkr mellan kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden.
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit
fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på
annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens har i sin budgetram 200 tkr som avser
strandstädning. Medlen används idag för att ge bidrag till
föreningar och skolor för strandstädning i kommunen.
Strandstädningen hanteras av miljöavdelningen under
samhällsbyggnadsnämnden. För att tydliggöra ansvar och minska
det administrativa arbetet föreslås att medlen som avser
strandstädning flyttas till samhällsbyggnadsnämndens budget.
Samhällsbyggnadsnämnden har det övergripande ansvaret för
miljöarbetet och miljöavdelningen samordnar idag
strandstädningen. Ramförändringen innebär en ny budgetram
2021 för Kommunstyrelsen 89,3 mkr och för
Samhällsbyggnadsnämnden 28,2 mkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-11-05
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens
förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-11-05

Dnr 2020/298-

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen

TU- Ramjustering budgetmedel 2021 för
strandstädning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige att godkänna ramjusteringen på 200 tkr mellan
Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens har i sin budgetram 200 tkr som avser strandstädning.
Medlen används idag för att ge bidrag till föreningar och skolor för
strandstädning i kommunen. Strandstädningen hanteras av
miljöavdelningen under samhällsbyggnadsnämnden. För att tydliggöra
ansvar och minska det administrativa arbetet föreslås att medlen som
avser strandstädning flyttas till samhällsbyggnadsnämndens budget.
Samhällsbyggnadsnämnden har det övergripande ansvaret för
miljöarbetet och miljöavdelningen samordnar idag strandstädningen.
Ramförändringen innebär en ny budgetram 2021 för Kommunstyrelsen
89,3 mkr och för Samhällsbyggnadsnämnden 28,2 mkr.

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

TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

Evike Sandor
Tf Kommunchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-11-26
Kommunstyrelsen

§253

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds
delårsrapport per augusti 2020
2020/269
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Godkänna delårsrapport per 31 augusti 2020 för Södra
Bohusläns Räddningstjänstförbund.
2. Uppmana Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund att vidta
åtgärder för att minska underskottet i prognostiserat resultat.
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
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds direktion har översänt
förbundets delårsbokslut per 31 augusti 2019 för godkännande av
ägarkommunernas respektive fullmäktige, i enlighet med
förbundsordningen.
Resultatet för perioden januari-augusti är negativt och uppgår till
-5 430 tkr. Prognos för 2020 är ett balanskravsresultat om -6 800
tkr.
Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i
delårsrapporten inte är förenligt med de verksamhetsmässiga mål
som direktionen har beslutet om. De finansiella målen som
formulerats av direktionen bedöms komma att uppfyllas. Det
grundläggande kravet att förbundet ska uppfylla det budgeterade
resultatet beräknas inte komma att uppnås, i enlighet med
förbundets prognostiserade resultat för år 2020.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 250 den 12 november 2020
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Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds
delårsrapport per augusti 2020
2020/269
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Godkänna delårsrapport per 31 augusti 2020 för Södra
Bohusläns Räddningstjänstförbund.
2. Uppmana Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund att vidta
åtgärder för att minska underskottet i prognostiserat resultat.
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
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds direktion har översänt
förbundets delårsbokslut per 31 augusti 2019 för godkännande av
ägarkommunernas respektive fullmäktige, i enlighet med
förbundsordningen.
Resultatet för perioden januari-augusti är negativt och uppgår till
-5 430 tkr. Prognos för 2020 är ett balanskravsresultat om -6 800
tkr.
Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i
delårsrapporten inte är förenligt med de verksamhetsmässiga mål
som direktionen har beslutet om. De finansiella målen som
formulerats av direktionen bedöms komma att uppfyllas. Det
grundläggande kravet att förbundet ska uppfylla det budgeterade
resultatet beräknas inte komma att uppnås, i enlighet med
förbundets prognostiserade resultat för år 2020.
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Björn Möller (-) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla
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Bohusläns Räddningstjänstförbund att vidta åtgärder för att
minska underskottet i prognostiserat resultat.
Lars Carlsson (M) tillstyrker Björn Möllers (-) yrkande.
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Dnr 2020/269-042

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen

TU- Godkännande av Södra Bohusläns
Räddningstjänstförbunds delårsrapport per 31
augusti 2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport per 31 augusti
2020 för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund.
Sammanfattning
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds direktion har översänt
förbundets delårsbokslut per 31 augusti 2019 för godkännande av
ägarkommunernas respektive fullmäktige, i enlighet med
förbundsordningen.
Resultatet för perioden januari-augusti är negativt och uppgår till -5 430
tkr. Prognos för 2020 är ett balanskravsresultat om -6 800 tkr.
Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten inte är
förenligt med de verksamhetsmässiga mål som direktionen har beslutet
om. De finansiella målen som formulerats av direktionen bedöms komma
att uppfyllas. Det grundläggande kravet att förbundet ska uppfylla det
budgeterade resultatet beräknas inte komma att uppnås, i enlighet med
förbundets prognostiserade resultat för år 2020.
Bilagor
SBRFs delårsrapport per augusti 2020
Revisorernas bedömning av delårsrapport 2020-08-31
Översiktlig granskning - Delårsrapport per 2020-08-31
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Barnperspektivet
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit
fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt
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Förbundsdirektören sammanfattar
delåret
Förbundet har stått inför stora utmaningar även
under detta delår. Främst handlar det om att få
en strukturerad, organiserad och väl fungerande
organisation där medarbetare ska trivas samt att
förbundet ska bli en attraktiv arbetsgivare.
Förbundet har fortsatt jobba med
bemanningsproblematiken i den operativa
verksamheten. Under våren rekryterades 10
heltidsbrandmän i syfte att fylla de vakanser
organisationen under en längre tid haft. Förbundet
har alltjämt vakanser i deltidsorganisationen, främst i
område Stenungsund och Tjörn. Dessa vakanser är av
den omfattning att deltidsvakanserna tvingats täckas
av heltidspersonal.
Arbetsmiljöverket har fortsatt följa upp förbundet i
anledning av den arbetsmiljöanmälan som gjordes
i mars 2019. Det har resulterat i att myndigheten
har fattat två beslut mot förbundet. Dels ett
förbud om att kalla in personal på extra övertid.
Dels ett föreläggande att vi inte ska understiga
minimibemanning samt att personalen ska veta hur
de hanterar situationer som uppstår då bemanningen
inte motsvarar den förmåga som organisationen ska
ha. Både förbudet och föreläggandet är kopplat till ett
vite om inte kraven uppfylls, på totalt 400 000 kronor.

Förbundet har under året fört en tät dialog
med Länsstyrelsen kring framtagandet av
nytt handlingsprogram för Södra Bohusläns
Räddningstjänstförbund (SBRF) och behovet av en
nyupprättad riskanalys. Handlingsprogrammet är
förbundets övergripande styrdokument och ligger till
grund för hela verksamheten.
Det är upprättat mot bakgrund av kraven i Lag
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och beskriver
ambitionsnivån beslutad av den politiska styrningen.
Vidare beskriver Handlingsprogrammet de mål SBRF
ska arbeta för, den förmåga som ska upprätthållas
samt hur förbundet är organiserat.
Under året har förbundet utvecklat dialogen och
samverkan med arbetstagarorganisationerna, en
ökad förståelse parterna emellan bidrar till ett bättre
framåtriktat arbete. Detta är en avgörande hörnsten
i förbundets framtida utveckling inom flertalet
områden. Förbundet verkar fortsatt för en djupare
samverkan parterna emellan.
Sedan slutet av februari leds SBRF av Marcus
Sundberg som då tillträdde tjänsten som
Förbundsdirektör.
” Mina erfarenheter från Polismyndigheten och nu
närmast från tjänsten som anstalt- och häkteschef
inom kriminalvården har varit till hjälp och bidragit
till en utveckling av organisationen SBRF. Förbundet
står inför flertalet utmaningar och det faktum att jag
kommer från en annan verksamhet gör att jag kan se
organisationen utifrån ett annat perspektiv. Det finns
en stor kompetens och framåtanda i organisationen
vilket kommer vara betydande i förbundets framtida
utveckling. Jag känner en stor ödmjukhet inför det
jobb vi som förbund har framför oss. ”

Marcus Sundberg
Förbundsdirektör
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Omvärldsanalys

Förbundet har påbörjat sitt arbete med att planera
för höjd beredskap. Utsedd personal har under våren
deltagit vid totalförsvarsövningar i samverkan med
medlemskommunerna. Ett viktigt arbete med att
klarlägga förbundets uppdrag och resurser utifrån
tilldelat ansvar, för att stödja Försvarsmakten och
kommuninvånarna i händelse av krig är påbörjat och
kommer att fortsätta under hösten.

Covid-19

Med anledning av Covid-19 pandemi beslutade
förbundets Räddningschef i mars månad att
upprätta en särskild stab för hantering och
beredning av interna riktlinjer och restriktioner.
Utöver stabsarbetet har täta avstämningar med
övriga räddningstjänster i Göteborgs Regionen
(GR) genomförts för att uppnå samsyn i riktlinjer
avseende rutiner för den operativa personalen vid
insats. Eftersom räddningstjänst är en samhällsviktig
verksamhet är det extra viktigt att åtgärder vidtas
för att minskad smittspridning och att nödvändiga
säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda vår personal
såväl på olycksplats som vid stationsarbetet. Utöver
stärkt och förändrad skyddsutrustning och rutiner
till den operativa personalen har förändringar gjorts
hos den administrativa personalen och stora delar
av personalen har arbetat hemifrån. Alla externa
utbildningsinsatser ställdes in samt att det i ett tidigt
skede beslutades om besöksförbud på samtliga
stationer.

Gränslös samverkan

Systemledningssamverkan tillsammans med övriga
räddningstjänster och räddningstjänstförbund inom
GR fortsätter att utvecklas i positiv riktning.
Under pågående pandemi har veckovisa möten
genomförts mellan organisationernas chefer i syfte av
att säkerställa vår funktionalitet och att informera om
de olika aktörers status med anledning av Covid-19.
Stabsmöten för operativ personal genomförs
systematiskt varje vecka, där varje organisation
lämnar rapporter om nuläget gällande den operativa
förmågan.
Samverkan har varit en viktig framgångsfaktor i de
händelser som inträffat inom SBRF:s geografiska
ansvarsområde. Ledningssystemet och vår operativa
personal har bidragit till att de inträffade händelserna
har hanterats mycket väl vid genomförda insatser.
Genom detta står förbundet väl rustat inför det
förväntade lagkravet på systemledning under 2021.

Branden på Borealis

På kvällen den 9:e maj strax före klockan 21
på kvällen fick förbundet larm om brand på
Borealis krackeranläggning. Det visade sig vara
en kompressor som av någon okänd anledning
börjat brinna. Branden var omfattande med mycket
värmestrålning som påverkade intilliggande rörgator
och konstruktioner. Strax före styrkornas framkomst
inträffade en mindre explosion. SBRF tillsammans
med företagets driftpersonal startade kylning av
intilliggande konstruktioner för att förhindra kollaps
och nya utsläpp. Det fanns risk för ny och kraftigare
explosion vilket medförde att räddningsledaren
fattade beslut om att spärra av ca 300 meter runt
branden. Detta påverkade dels Uddevallavägen
och Bohusbanan. Rök från facklorna och branden
syntes på långa avstånd. Intensiteten på branden
minskade efter hand men var efter 3 timmar
fortfarande omfattande. Branden släcktes helt genom
att rökdykare manuellt stängde två stora ventiler i
anslutning branden. Detta var av säkerhetsskäl först
möjligt efter omfattande kylning och nedtagning av
trycket. Ventilerna stängdes efter ca 8 timmars brand
i anläggningen. SBRF använde stora resurser dels
insatta för kylning och miljöbegränsande åtgärder,
dels som beredskap om händelsen eskalerade.
Förutom samtliga fordon i Stenungsund deltog styrkor
från förbundets stationer på Tjörn, även styrkor
från Kungälv och Göteborg var delaktiga i insatsen.
Insatsen leddes av personal från Göteborg genom det
nya ledningssystemet, det medförde bland annat att
man under hela insatsen hade tillgång till stab från
Gårda brandstation.
Branden vid Borealis har medfört att förbundet
tillsammans med Räddningstjänsten storgöteborg
(RSG) beslutat om att genomföra en faktainsamling
av händelsen. Syftet är att ta tillvara erfarenheter
inom ledningssystemet, ledning och samverkan
kopplat till en omfattande räddningsinsats. Detta
underlag ska sedan användas för att vidareutveckla
det gemensamma ledningssystemet som finns inom
GR-regionen sedan hösten-19.
SBRF har i sin egna organisation med anledning av
insatsen vid Borealis genomfört ett antal möten
för att ta till vara på personalens erfarenheter
från händelsen. Detta har också resulterat i att
organisationen fortsatt kommer att arbeta med ett
antal förbättringsförslag och åtgärder för att utveckla
vår förbundets operativa förmåga.
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Måluppföljning

Finansiella mål

Kommunallagen ställer krav på att förbundet ska ha
god ekonomisk hushållning. Det innebär bland annat
att förbundet ska ha såväl finansiella mål som mål för
verksamheten. Kommunallagen stadgar dessutom
att förbundet ska ha en ekonomi i balans vilket
innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna
och att den löpande verksamheten inte ska behöva
finansieras med lån. Målen som i SBRF definieras som
inriktningsmål beskriver syfte och inriktning och är
ett uttryck för den politiska viljan. Inriktningsmålen
är en del av budgeten och stäms av både i hel- och
delårsbokslut.

SBRF är ett räddningstjänstförbund för kommunerna
Lilla Edet, Stenungsund och Tjörn. Förbundet har
cirka 200 anställda som tillsammans arbetar för
medborgarnas säkerhet. Samtliga medarbetare
arbetar för att nå visionen om ett tryggt och säkert
samhälle för alla.

Uppdrag

Uppdraget är att förebygga olyckor och att
snabbt och effektivt genomföra olika typer av
räddningsinsatser. SBRF:s vision är ett säkert och
tryggt samhälle för alla som bor, verkar och vistas i
förbundets område.

Resultat finansiella mål

Visionen ett säkert och tryggt samhälle för alla

Förbundets finansiella mål är:

införlivas genom förbundets inriktningsmål, i syfte
att skapa en bättre vardag för medborgarna i
medlemskommunerna.

• Egen finansiering (exkl. Industriavtal) ska uppgå till
minst 7 % av kommunbidraget

Direktionen har antagit två finansiella mål och tre
inriktningsmål för verksamheten 2020. Dessa mål
följer det för förbundet fastslagna handlingsprogram
enligt Lagen om skydd mot olyckor
(fastställdes under 2018 av direktionen).

Utvärdering av måluppfyllnad

Utfallet för perioden är att egenfinansiering uppgår till
10%, vilket innebär att målet är uppfyllt till 100%
• Reinvesteringar ska finansieras med egna medel
Under perioden har inga reinvesteringar skett, utan
enbart nyinvesteringar.

För att kunna mäta hur pass väl respektive mål
har blivit uppfyllt skattas arbetsinsatsen för varje
prestationsmål från 0 till 100 %. Där 100 % betyder
att prestationsmålet är helt uppfyllt. För att få en
indikation på hur bra ett säkerhetsmål uppfylls räknas
ett medelvärde ut för de prestationsmål som lyder
under säkerhetsmålet. Om ett mål ej uppfyllts till
100 % skall en förklaring redovisas. Utvärderingen
skall vara utförd inför framtagandet av den årliga
verksamhetsplanen. Ansvarig för att utvärdering
av måluppfyllnad utförs är chef för förebyggande
(mål för förebyggande skydd mot olyckor) och
chef för operativ verksamhet (mål för operativ
räddningstjänst).
Måluppföljningen visar att de finansiella målen
uppfylls till 100% samt att utfallet för inriktningsmålen
vid augusti uppskattas till 25%. Med anledning
av nedanstående resultat samt tillsammans med
periodens resultat uppnås inte god ekonomisk
hushållning. I balanskravsutredningen beskrivs
vilka åtgärder som kommer att vidtas under
nästkommande år.

6

God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning betyder för SBRF att
verksamheten ska ha hög ekonomisk
medvetenhet, en helhetssyn på alla resurser i
förbundet, en beredskap inför oförutsedda utgifter
och ett ekonomiskt utrymme för utvecklingsinsatser.
I Förbundet uppnås god ekonomisk hushållning
genom att de finansiella målen uppfylls, samt att
inriktningsmålen uppfylls helt eller delvis.
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Resultat inriktningsmål
Förbundets redovisade måluppfyllnad är i hög utsträckning påverkad med anledning av den pågående Covid-19
pandemi. De förebyggande prestationsmålen förväntas därmed att inte uppfyllas vid årets bokslut,
övriga mål redovisar delvis måluppfyllelse samt en prognos avseende 100% måluppfyllelse vid årets bokslut.

Inriktningsmål 1: Den enskildes förmåga att själv kunna förebygga och hantera
olyckor ska öka
Prestationsmål förebyggande
1-A Räddningstjänsten ska kontinuerligt informera och ge rådgivning till allmänheten om skydd mot olyckor.
1-B Verka för att enskilda att själva agera i samband med brand, förbundet ska utföra hembesök för att höja
kompetens gällande brandskyddsåtgärder. (KUB)
1-C Räddningstjänsten ska kunna erbjuda utbildningar med avseende på skydd mot olyckor. (Antal utbildningstillfällen)
1-D Förbundets alla skolbarn i årskurs 2, 5 och 8 skall ges kunskaper om brandrisker, hur man skyddar sig mot
bränder och personolyckor samt allmän riskmedvetenhet.
1-E Tjörns, Stenungsunds och Lilla Edets kommuns personal skall kontinuerligt (minst vart tredje år för vårdpersonal och minst vart fjärde år för övriga) utbildas i förebyggande skydd mot olyckor och skadeavhjälpande
åtgärder.

Den enskildes förmåga att
själv kunna förebygga och
hantera olyckor ska öka

Utfall

Kommentar

1A

40 %

Rådgivning mm fungerar normalt. Däremot kan
informationsinsatser på plats ej genomföras pga av
Covid-19. Målet kommer ej nås.

1B

0%

Har ej kunnat genomföras pga Covid-19. Målet
kommer ej att nås.

1C

10 %

Påbörjats men ej kunnat slutföras pga Covid-19.
Målet kommer ej att nås.

1D

10 %

Påbörjats men ej kunnat slutföras pga Covid-19.
Målet kommer ej att nås.

1E

10 %

Påbörjats men ej kunnat slutföras pga Covid-19.
Målet kommer ej att nås.
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Inriktningsmål 2: Antalet bostadsbränder ska minska och ingen människa ska
omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand i bostad
Prestationsmål förebyggande

2-A Samtliga bygglov som beviljas i förbundet skall få det brandtekniska myndighetsstöd som krävs för att minimera skador på människor, egendom och miljö i händelse av brand.

Prestationsmål operativt

2-B Utföra områdesbesök där brandskyddsinformation erbjuds. Årligen skall minst 5 områdesbesök utföras per
område (KUB).
2-C Verka för att enskilda med begränsad förmåga att själva agera i samband med brand, ska erbjudas individanpassade brandskyddsåtgärder.
2-D Objektsorienteringar vilka leder fram till framtagande av insatsplaner ska genomföras i bostadsområden.
2-E Utveckla metod och teknik inom brand i byggnad och öva detta regelbundet (minst årligen) i realistisk miljö.

8

Antalet bostadsbränder
ska minska och ingen
människa ska omkomma
eller skadas allvarligt till
följd av brand i bostad

Utfall

Kommentar

2A

50 %

Målet kommer att nås

2B

0%

Pga Covid-19 förväntas målet inte kunna uppfyllas.

2C

0%

Prestationsmålet är förflyttat till nästkommande
verksamhetsår då tilltänka ramar ej är fastslagna.

2D

50 %

Målet kommer att nås

2E

50 %

Målet kommer att nås

» sbrf.se
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Inriktningsmål 3: Minska risken för att brand i byggnad utvecklas till en större och
mer omfattande brand
Prestationsmål förebyggande

3-A Verka för att nivån på det byggnadstekniska brandskyddet höjs i byggnader inom förbundet. Detta mål skall
specificeras i den årliga tillsynsplanen.
3-B Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor skall utföras kontinuerligt enligt årligen framtagen tillsynsplan som
skall beakta risken för att brand i byggnad utvecklas till större och mer omfattande brand.

Prestationsmål operativt

3-C All operativ personal ska ha grundläggande kunskap om förebyggande av brand i byggnad för att kunna ge
råd till den enskilde och för att kunna utveckla förmågan att effektivare genomföra räddningsinsatser.

Minska risken för att
brand i byggnad utvecklas
till en större och mer
omfattande brand

Utfall

Kommentar

3A

40 %

Målet kommer ej nås fullt ut pga vakanser och
prioritering av andra uppgifter.

3B

0%

Målet kommer att nås

3C

50 %

Målet kommer att nås

» sbrf.se
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Ekonomisk analys
Resultatanalys

Periodens resultat är negativt och uppgår till 5 849 tkr
Intäkterna är 483 tkr lägre än vad som budgeterats.
Intäkterna för bland annat externutbildning och tillsyn
är lägre än budget främst beroende på Covid-19.
Under perioden har förbundet kompenserats
med statsbidrag för arbetsgivaravgifter samt
höga sjuklönekostnader. Eventuellt kommer viss
externutbildning komma igång under hösten, men då
endast i begränsad omfattning. Kostnaderna är 5 430
tkr sämre än budget, där den största
posten är personalkostnader som uppgår till 4 100
tkr. I samband med pandemins utbrott bildades
en stabsorganisation, detta har medfört ökade
personalkostnader. Under året har verksamheten haft
många vakanta tjänster, både inom operativ ledning
och inom utryckningsverksamheten. Ersättning
har handlat om att vakanser på deltidstjänsterna
har ersatts med heltidspersonal. Pensionskostnaderna har ökat med 1 900 tkr, vilket innefattar både
avsättningen till förmånsbestämd ålderspension
FÅP samt avgiftsbestämd ålderspension. Den ökade
avsättning härrör främst till FÅP:en. Jämfört med
budget har kostnader för underhåll och reparationer
av förbundets fordonspark har ökat med jämfört med
ca 300 tkr.

Balanskravsresultat

Balanskravet innebär att förbundet ska bedriva
verksamheten så att kostnaderna inte överstiger
intäkterna. Uppgift om årets balanskravsresultat
ska redovisas i årsredovisningen och ska rensas
från poster som inte härrör från den egentliga
verksamheten. Om förbundet redovisar ett negativt
balanskravsresultat måste det återställas inom en
treårsperiod. Vid avstämning av balanskravet ska
realisationsvinster/förluster som uppkommit vid
försäljning räknas bort samt förändringen av den
delen av pensionsförpliktelserna som intjänats före
1998.
Balanskravsresultatet är negativt vilket innebär att
kostnaderna översteg intäkterna.
Det ackumulerade underskottet för 2017-2019 uppgår
till -6 737 tkr. Ett negativt balanskravsresultat ska
enligt kommunallagen återställas inom tre år.
Förbundet har gjort en anmodan till
medlemskommunerna att täcka det ackumulerade
underskottet, vilket ska beslutas om i fullmäktige hos
respektive kommun under hösten 2020. Prognos
för 2020 är ett balanskravsresultat om -6 800
tkr. För budgetåret 2021 föreligger ett förslag att
medlemskommunerna tillskjuter 7 100 tkr för att
möjliggöra en ekonomi i balans för SBRF.

Avstämning av balanskrav, tkr

2017

2018

507

- 4 831

- 2 413

- 5 849

- 6 800

- Samtliga relaisationsvinster

-

-

-

-

-

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

-

-

-

-

-

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet

-

-

-

-

-

+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper

-

-

-

-

-

+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i
värdepapper

-

-

-

-

-

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

-

-

-

-

-

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv

-

-

-

-

-

Årets resultat enligt resultaträkningen

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv

Balanskravsresultat

10

Prognos
2019 aug-20
2020
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Intäkter och kostnader

Resultatet efter finansiella poster är negativt med
5 849 tkr. Prognos för helår är negativ med 6 800 tkr
Jämfört med aprilprognosen är prognosen
försämrad med 4 100 tkr, främst beroende på lägre
intäkter för externutbildningar än budgeterat med
anledning av Covid-19, högre personalkostnader för
sommarperioden om ca 2 000 tkr avseende inköp
av heltidspersonal. Orsaken är personalbrist och
för att bibehålla förbundets operativa förmåga har
dessa inköp samt bemanning av heltidspersonal
varit nödvändig. Underskottet kan också härledas
till att förbundet anskaffat serviceavtal för
fordonen, något som är nödvändigt för att klara
uppdraget. Några större räddningstjänsthändelser
har också påverkat redovisat underskott. Högre
avsättning för pensionskostnaden främst avseende
förmånsbestämd ålderspension FÅP, med 1 900 tkr.
Verksamhetens intäkter för perioden (exklusive
kommunbidrag) uppgår till 10 611 tkr, vilket är
4% lägre jämfört med periodens budget. Under
perioden har statsbidrag med anledning av
Covid-19 påverkat intäkterna med 736 tkr. Under
rådande omständigheter med pandemin har
förbundets intäkter avseende externa utbildningar,
automatiska brandlarm, tillsynsverksamhet minskat.
Medlemsavgifterna från medlemskommunerna,
Tjörn, Lilla Edet och Stenungsund, ersätter förbundet
med beslutad andel enligt förbundsordningen.
Utöver medlemsintäkten tillkommer även intäkter
för samverkansavtalet mellan förbundet och
industrierna.
Verksamhetens kostnader för perioden uppgår till
48 089 tkr, vilket är 13% högre jämfört med periodens
budget. Personalkostnaderna är den enskilt största
kostnadsposten och utgör 72% av förbundets totala
kostnader. Pensionsavsättningen för perioden har
ökat från föregående år med 1 900 tkr, där den
största förändringen är ökningen av förmånsbestämd
ålderspension FÅP. Pensions-kostnaderna är
baserade på uppgifter från KPA pension per 2020-0831. Kostnaderna för reparation av fordon är högre
än budget på grund av en äldre fordonspark. Med
anledning av detta har förbundet ingått serviceavtal
på samtliga fordon som i sin tur har föranlett
ökade kostnader för underhåll. Periodens utfall
för kapitalkostnader är lägre jämfört med budget.
Investeringstakten har förskjutits till senare delen av
året och nästa år, till stor del beroende på att
leveranser inte har kunnat genomföras beroende på
pandemin.

Avskrivningar och investeringar

Utfallet för avskrivningskostnader är positivt
med 766 tkr jämfört med periodens budget.
Investeringsbudgeten för 2020 är reviderad till 2 100
tkr. Till och med augusti har förbundet investerat i två
containrar, portabel AC-utrustning samt påbörjat en
investering av utrustning till en reservbil.

Avsättningar

Avsättning för pensioner avser förmånsbestämd
ålderspension. Förmånsbestämd ålderspension avser
pension för inkomstdelar över 7,5 basbelopp. Vad
gäller pensioner intjänade före 2017 finns avsättning
i respektive medlemskommun. Avsättningen som
avser den förmånsbestämda ålderspensionen uppgår
för perioden till 7 271 tkr, där periodens ökning är
2 831 tkr. En förklaring till denna ökning är att KPA
successivt har flyttat över underlag från det gamla
systemet. För SBRF:s del innebär det att det kommit
in underlag med anställningstider från tidigare
arbetsgivare i det nya systemet först nu under 2020.
Vidare har prognosparametrarna vad gäller pris- och
inkomstbasbelopp påverkats av Covid-19 pandemin,
där KPA uttrycker en osäkerhet i prognoserna.

Fordringar och skulder

Semesterlöneskulden har under perioden minskat
med 138 tkr. Reverslån som finns upptagna med
medlemskommunerna avseende övertagande av
befintliga anläggningstillgångar amorteras enligt plan.

Soliditet och förpliktelser

Soliditeten talar om hur stor del av förbundets
tillgångar som finansierats med eget
kapital. Soliditeten redovisas inklusive hela
pensionsåtagandet. Soliditeten för perioden är
-44,0 % vilket är sämre jämfört med samma period
föregående år. En anledning till det negativa resultatet
är den ansträngda personalsituationen med flera
vakanser som medfört höga personalkostnader.
Förbundet har inga övriga förpliktelser i form av
panter eller ansvarsförbindelser.

Finansnetto

Finanskostnaderna uppgår till 74 tkr.
Räntekostnader för upptagna reverslån avseende
anläggningstillgångar med respektive
medlemskommun uppgår till 63 tkr.
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Väsentliga personalförhållanden
Kompetensförsörjning

Då konkurrensen om medarbetare ökar inom
räddningstjänsten krävs det att förbundet attraherar
och behåller kompetent och erfaren personal.
Förbundet måste därför vara en attraktiv arbetsgivare
dit personer söker sig och trivs på sitt arbete.
Detta är en förutsättning för en högpresterande
verksamhet. Arbetet med att vara en attraktiv
arbetsgivare är därför en strategisk angelägenhet
av största vikt och det ska genomsyra alla
arbetsprocesser.
Under våren och hösten har det pågått ett arbete
inom förbundet med att ta fram en gemensam
rekryteringsprocess. Syftet med att ta fram processen
är att höja kvalitén i rekryteringarna och att sätta
fokus på kandidatupplevelsen. Alla ska få ett gott
intryck av SBRF oavsett om man får den sökta tjänsten
eller inte. Dessutom har utbildning getts till alla chefer
och fackliga representanter i kompetensbaserad
rekrytering.
SBRF har fortsatt utmaningar med att rekrytera
personal till RiB-verksamheten. Denna verksamhet
med brandmän i beredskap bygger på att personen
har annan huvudsaklig arbetsgivare men ska
kunna rycka ut vid larm. Rekryteringsproblem inom
förbudsområdet beror delvis på att kommuninvånare
pendlar ut från bostadsorten till arbete på annan ort,
vilket innebär att beredskap inte kan hållas dygnets
alla timmar.
Ett arbete pågår med medlemskommunerna för att
identifiera möjligheterna för kommunanställda att bli
brandman i beredskap inom SBRF.

Räddningsvärn
Räddningsvärnen är en värdefull resurs då de är
den enda räddningsstyrkan som snabbt finns att
tillgå på förbundets skärgårdsöar. Ofta är närmaste
förstärkning styrka från brandstation cirka 20
min bort och räddningsvärnet finns för att kunna
kompensera den långa insatstiden. Räddningsvärnet
kan snabbt vara på plats och är inte beroende av färja
eller liknande för att nå olycksplatsen utan kan snabbt
påbörja en första insats. Räddningsvärnspersonal
med anmäld tjänsteplikt uppgick vid mättillfället
2020-07-31 till 47 personer.
Till skillnad från de fyra brandstationer i förbundet
finns det inget krav på räddningsvärnen att de måste
lämna brandboden inom en viss tid efter att larmet
gått. Som räddningsvärn håller man inte heller
beredskap utan när larmet går larmas den frivilliga
kåren ut via personsökare och sms och de som har
möjlighet åker till brandboden. Räddningsvärnen
är till för att vara den första resursen på plats
vid en brand eller olycka men har även resurser
inom IVPA-sjukdom, annan typ av livräddning eller
sjukvårdassistans. Merparten av räddningsvärnens
uppdrag är knutna till sjukvården såsom lyft- och
bärhjälp och I Väntan På Ambulans (IVPA).

RÄDDNINGSVÄRN
RÄDDNINGSSTATIONER

Området SBRF
12
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Jämställdhet och mångfald

En räddningstjänsts främsta uppgift är att skapa
trygghet och säkerhet i samhället, oavsett om det
gäller människor, egendom eller miljön. Förbundet
arbetar med, förutom att släcka bränder, att finnas
nära invånarna och vara en bra representant för
det samhälle förbundet verkar i. Förbundet arbetar
därför aktivt med att ha en integrerad mångfald och
jämställdhet i hela organisationen.

Arbetsmiljöarbete

2019 genomfördes en medarbetarundersökning
och under 2020 har förbundet fortsatt arbeta med
resultatet. Under året har förbundet arbetat med
att ta fram rutiner och policys för att det ska blir
tydligare vem som gör vad. Förbundet har fortsatt ett
stort behov av att utveckla arbetsmiljöarbetet, vilket
kommer att fortsätta under hösten 2020.
Ett annat fokusområde under året har varit att se
över bemanningsstrategin. Detta i syfte att få till en
bemanningsplanering som är proaktiv, effektiv och
som följer verksamhetens behov.

Tillsvidare- och visstidsanställda

Mätdatum för denna rapport är 2020-07-31,
(2019 inom parentes)
Vid mättillfället den var antalet månadsavlönade
anställda i förbundet 59 (47) personer. Antalet
tillsvidareanställda var 45 (32) och antalet
visstidsanställda var 14 (15). En stor del av
räddningsförbundets bemanning består av brandmän
i beredskap anställda på RIB avtalet, dessa uppgick vid
mättillfället till 92 (108) personer.

Antal
anställda

Män
Kvinnor
Totalt

Allmänna
bestämmelser
(AB)

Räddningspersonal i
Beredskap (RiB)

51

91

8

1

59

92

Sysselsättningsgrad

Av de 59 månadsanställda har 58 personer
heltidstjänster och 1 person har en deltidstjänst,
den deltidsanställda är kvinna. Den genomsnittliga
sysselsättningsgraden bland de månadsavlönade är
99,5%.

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron bland månadsanställda
under jan-juli 2020 var 7,1% (3,46).
Sjukfrånvaron bland kvinnor är högre än för
männen, dock får den väldigt låga andelen kvinnor
i organisationen som konsekvens att enstaka
rehabiliteringsärenden för gruppen får en stark
inverkan på statistiken. Fördelning av sjukfrånvaro för
kvinnor och män redovisas därför inte av
integritetsskäl.
Av den totala sjukfrånvaron består 72% (61,5) av
långtidssjukfrånvaron (sjukfrånvaro från sjukdag 60).

Sjukfrånvaro
per
åldersgrupp

jan-juli
2019

jan-juli
2020

< 29 år

2,86 %

0%

30-49 år

1,05 %

9,7 %

> 50 år

8,61 %

5,2 %

Totalt

3,46 %

7,1 %

Fotnot: Eftersom det är en fördröjning av inrapportering av
sjukfrånvaro presenteras sjuktal till och med 31 juli.

Fördelning av anställningar
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FINANSIELLA RAPPORTER
Resultaträkning, tkr

Bokslut

Utfall

Budget

Prognos

2019

2019-08

2020-08

2020

2020

18 507

11 204

9 875

16 635

15 735

-69 178

-44 206

-46 265

-60 174

-67 810

-3 021

-2 011

-1 750

-3 774

-2 774

-53 692

-35 013

-38 140

-47 313

-54 849

46 162

30 153

31 629

47 443

47 443

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Kommunbidrag
Statsbidrag Covid-19
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Extra ordinära poster
Årets resultat

Utfall Not

-

-

736

-

736

-7 530

-4 860

-5 775

130

-6 670

16

11

-

-

-

-173

-98

-74

-130

- 130

-7 687

-4 947

-5 849

0

- 6 800

5 274

-962

-2 413

-5 909

1.

-

-

-

-5 849

0

-6 800

Not 1. Direkta kostnader Hjärtumbranden

Balansräkning, tkr
Maskiner och inventarier

Bokslut

Utfall

Utfall

2019

2019-08

2020-08

10 411

8 278

8 831

Anläggningstillgångar

10 411

8 278

8 831

Kortfristiga fordringar

25 000

21324

19 791

Omsättningstillgångar

25 000

21 324

19 791

TILLGÅNGAR

35 411

29 602

28 622

Ingående eget kapital

-4 325

-4 325

-6 738

Årets resultat

-2 413

-5 909

-5 849

Eget kapital

-6 738

-10 234

-12 587

3 573

4 575

5 851

867

1 111

1 420

4 440

5 686

7 271

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Avsättning för särskild löneskatt på pensioner
Avsättning för pensioner och liknande
Checkräkningskredit

6 495

4 382

5 429

Långfristiga skulder

6 650

7 594

5 137

Kortfristiga skulder

24 564

22 174

23 372

Skulder

37 709

34 150

33 938

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

35 411

29 602

28 622

Soliditet

-19,0%

-34,6%

-44,0%

Redovisningsprinciper

Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapport augusti 2020 som den senaste
årsredovisningen 2019.
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DRIFTSREDOVISNING
Resultat i förhållande till
budget
Bokslut Utfall tom Budget tom
Tkr

2019

2020-08

2020-08

Prognos
Avvikelse

2020

Förtroendevalda

-475

-295

-360

65

0

Förbundsledning

-10 615

-9 045

-8 795

-250

0

Operativ avdelning

-32 777

-22 901

-17 826

-5 075

-5 900

Förebyggande avdelning

-3 307

-2 301

-2 131

-170

-300

Avskrivningar

-3 021

-1 750

-2 516

766

1 000

Nettokostnad

-50 195

- 36 292

-31 629

-4 663

-5 200

42 508

30 443

31 629

-1 186

-2 336

-

736

-

-

736

4 831

-

-

-

-

Finansverksamhet
Statsbidrag Covid-19
Medlemsintäkt 2018 års underskott
Schablonersättning MSB
Årets resultat

443

-

-

-

-

-2 413

-5 849

0

-5 849

-6 800

Kommentarer till
augustiresultatet och
prognos 2020

Underskottet kan också härledas till att förbundet
anskaffat serviceavtal för fordonen, något som är
nödvändigt för att klara uppdraget. Några större
räddningstjänsthändelser har också påverkat
redovisat underskott.

Förtroendevalda

Covid-19 har påverkat personalplaneringen inom
den operativa verksamheten och medfört en viss
kostnadsökning.

Utfallet för perioden är negativt och uppgår till 5 849
tkr. Prognos för helår är negativ med 6 800 tkr.

Resultatet per augusti är positivt och uppgår till 65 tkr.
Kostnader för revision och politiska arvoden förväntas
på helårsbasis följa budget.

Förbundsledning

Förbundsledning som även innefattar en
stabsorganisation redovisar ett underskott för
perioden med 250 tkr. Avdelningen prognostiserar ett
nollresultat.

Förebyggande avdelning

Utfallet för perioden är ett underskott på 170 tkr.
Minskade intäkter främst beroende på inställda
externutbildningar på grund av pandemin. Prognosen
på helår är ett underskott om 300 tkr.

Avskrivningar

LÄGG IN BILD

Operativ avdelning

Den operativa verksamheten redovisar ett underskott
på 5 075 tkr per augusti. Prognos för helåret beräknas
till ett underskott på 5 900 tkr. Underskottet för den
operativa verksamheten förklaras främst med ökade
kostnader för personal då ny organisation ännu
inte är beslutad. Kostnader på 2 000 tkr för inköp
av heltidspersonal under sommaren 2020. Orsaken
är personalbrist och för att bibehålla förbundets
operativa förmåga har dessa inköp samt bemanning
av heltidspersonal varit nödvändig.

16

Periodens avskrivningskostnader är lägre än vad som
budgeterats med 766 tkr. Prognosen förväntas bli
positiv med 1 000 tkr. Planerade investeringar har
skjutits framåt i tiden.

Finansverksamhet

Under finansverksamheten redovisas avsättningen
för pensioner, som för perioden ökat med 1 900 tkr,
där den enskilt största anledningen är avsättning till
förmånsbestämd ålderspension (FÅP). Statsbidrag
med anledning av Covid-19 har påverkat intäkterna
med totalt 736 tkr. Semesterlöneskulden har justerats
under året.

» sbrf.se
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INVESTERINGSREDOVISNING
I tabellen nedan redovisas verksamhetens
investeringar under perioden.
Investering

Budget

Belopp Avvikelse

Container

40

40

0

Avslutad

Skogsbrandscontainer

75

75

0

Avslutad

Reservbil

150

68

82

Pågående

42

14

28

Pågående

Övningsanläggning utbyte container mm

600

0

0

Ej påbörjad

Personbil Pick-up

280

0

0

Ej påbörjad
Ej påbörjad

Portabel Ac-utrustning

Kem skyddsdräkter
Summa

120

0

0

1 307

197

110

Förbundet har under perioden investerat i två olika
containrar, portabel Ac-utrustning samt påbörjat
inköp till i reservbilsutrustning.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-11-26
Kommunstyrelsen

§254

Antagande av reviderad förbundsordning för Södra
Bohusläns Räddningstjänstförbund
2020/270
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Fastställa förslag till reviderad förbundsordning för Södra
Bohusläns Räddningstjänstförbund enligt förbundsdirektionens
beslut 2020-10-01.
2. Den nya förbundsordningen ska gälla från och med 1 januari 2021.

Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit
fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på
annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Förbundsdirektionen för Södra Bohusläns
Räddningstjänstförbund har antagit ett förslag till reviderad
förbundsordning för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund.
Förslaget har skickats till förbundsmedlemmarnas respektive
fullmäktige för fastställande.
Den föreslagna ändringen innebär att kostnadsfördelningen
bestäms utifrån en fast del om 85 procent enligt tidigare tillämpad
fördelningsnyckel och en rörlig del om 15 procent som baseras på
invånarantalet i respektive kommun den 31 december två år innan
aktuellt budgetår.
Genom den föreslagna ändringen kommer kommunens kostnader
för kommunalförbundets verksamhet att minska i viss mån. Den
föreslagna åtgärden bedöms visserligen inte vara tillräcklig för att
uppnå en rättvis fördelning mellan kommunerna på det sätt som
förutsattes när avtalet ingicks, men ändringen får ändå betraktas
som ett steg i rätt riktning.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-11-26
Kommunstyrelsen

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 251 den 12 november 2020
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-10-23
Förbundsdirektionens beslut om revidering
Nu gällande förbundsordning
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla
arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-11-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§251

Antagande av reviderad förbundsordning för Södra
Bohusläns Räddningstjänstförbund
2020/270
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta föreslå kommunfullmäktige att
1. Fastställa förslag till reviderad förbundsordning för Södra
Bohusläns Räddningstjänstförbund enligt förbundsdirektionens
beslut 2020-10-01.
2. Den nya förbundsordningen ska gälla från och med 1 januari 2021.

Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit
fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på
annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Förbundsdirektionen för Södra Bohusläns
Räddningstjänstförbund har antagit ett förslag till reviderad
förbundsordning för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund.
Förslaget har skickats till förbundsmedlemmarnas respektive
fullmäktige för fastställande.
Den föreslagna ändringen innebär att kostnadsfördelningen
bestäms utifrån en fast del om 85 procent enligt tidigare tillämpad
fördelningsnyckel och en rörlig del om 15 procent som baseras på
invånarantalet i respektive kommun den 31 december två år innan
aktuellt budgetår.
Genom den föreslagna ändringen kommer kommunens kostnader
för kommunalförbundets verksamhet att minska i viss mån. Den
föreslagna åtgärden bedöms visserligen inte vara tillräcklig för att
uppnå en rättvis fördelning mellan kommunerna på det sätt som
förutsattes när avtalet ingicks, men ändringen får ändå betraktas
som ett steg i rätt riktning.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-11-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-10-23
Förbundsdirektionens beslut om revidering
Nu gällande förbundsordning
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) och Björn Möller (-) föreslår att arbetsutskottet ska
bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-11-16

Dnr 2020/270-106

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande - Fastställande av reviderad
förbundsordning för Södra Bohusläns
Räddningstjänstförbund
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att
1. Fastställa förslag till reviderad förbundsordning för Södra
Bohusläns Räddningstjänstförbund enligt förbundsdirektionens
beslut 2020-10-01.
2. Den nya förbundsordningen ska gälla från och med 1 januari
2021.
Sammanfattning
Förbundsdirektionen för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund har
antagit ett förslag till reviderad förbundsordning för Södra Bohusläns
Räddningstjänstförbund. Förslaget har skickats till
förbundsmedlemmarnas respektive fullmäktige för fastställande.
Den föreslagna ändringen innebär att kostnadsfördelningen bestäms
utifrån en fast del om 85 procent enligt tidigare tillämpad
fördelningsnyckel och en rörlig del om 15 procent som baseras på
invånarantalet i respektive kommun den 31 december två år innan
aktuellt budgetår.

TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

Genom den föreslagna ändringen kommer kommunens kostnader för
kommunalförbundets verksamhet att minska i viss mån. Den föreslagna
åtgärden bedöms visserligen inte vara tillräcklig för att uppnå en rättvis
fördelning mellan kommunerna på det sätt som förutsattes när avtalet
ingicks, men ändringen får ändå betraktas som ett steg i rätt riktning.

Postadress
Tjörns kommun
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Dnr 2020/270-106

Bilagor
Förbundsdirektionens beslut om revidering
Nu gällande förbundsordning
Ärendet
Förbundsdirektionen för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund har
antagit ett förslag till reviderad förbundsordning för Södra Bohusläns
Räddningstjänstförbund. Förslaget har skickats till
förbundsmedlemmarnas respektive fullmäktige för fastställande.
Bakgrunden till revideringen är att medlemrådet (bestående av
representanter för medlemskommunerna samt kommunalförbundet) har
uppdragit åt kommuncheferna att utreda hur en kommande
resursfördelning kan se ut.
Fyra olika fördelningsmodeller har diskuterats.
Modell 1 grundar sig på NÄRF:s (Färgelanda, Trollhättan, Vänersborg
och Mellerud) fördelningsmodell, där fördelningen utgår från beslutad
budget och invånarantal med årsvis avstämning. Modellen bygger på
beslutad budget 85% och en rörlig del om 15% (invånarantal).
Modell 2 speglar BORF:s (Ale och Kungälv) fördelningsmodell där
ingången budget är fördelad baserat på invånarantal.
Modell 3 avser Storgöteborg (Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Lerum,
Partille och Härryda) där kostnaderna fördelas utifrån antal invånare samt
landareal. Göteborgs stad har en grundavgift på 75 Mnkr.
Modell 4 utgår från ingången budget, invånarantal samt landareal.
Medlemsrådet har föreslagit modell 1 som ny fördelningsmodell och som
innebär att fördelningens bestäms utifrån en fast del om 85 procent
(beslutad budget) och en rörlig del om 15 procent baserat på invånarantal
i respektive kommun 31 december två år före aktuellt budgetår.
Invånarantalet per 2019-12-31
Kommun
Antal invånare % fördelning
Lilla Edet
14 109
24,80%
Tjörn
16 016
28,15%
Stenungsund
26 777
47,06%
Summa invånare
56 902
100,00%

Föreslagen modell 1 ersätter nuvarande kostnadsfördelningsmodell som
enbart grundar sig på beslutad budget.
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Dnr 2020/270-106

Ekonomiska konsekvenser
Budget 2021 uppgår till 54 543 tkr. I nedanstående tabell redovisas
fördelning av budget 2021 samt en jämförelse med nuvarande modell.

Kommun
Lilla Edet
Tjörn
Stenungsund
Summa

Fast del 85%
Rörlig del 15
utifrån beslutad
Fast del
% baserat på Rörlig del
andel i
85%, Tkr invånarantal 15%, Tkr
förbundet
29,99%
13 905
24,80%
2 029
39,07%
18 112
28,15%
2 303
30,94%
14 344
47,06%
3 850
100,00%
46 362
100,00%
8 181

Kostnad
per
kommun
2021
15 934
20 415
18 194
54 543

Nuvarande
fördelnings
modell
16 359
21 308
16 876
54 543

Förändring
i tkr ny
modell
425
893
1 319
0

Förvaltningens bedömning
Konsekvensen av den föreslagna ändringen är att kommunen erhåller en
något lägre kostnad för kommunalförbundets verksamhet än i dagsläget.
Den föreslagna åtgärden är dock inte tillräcklig för att fördelningen av
kostnaderna ska anses vara rättvis på det sätt som förutsattes när det
ursprungliga avtalet ingicks. Förvaltningen bedömer dock att den
föreslagna ändringen är en förbättring jämfört med nu gällande
kostnadsfördelning.
Beslutet skickas till
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund
Barnperspektivet
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram
till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt
berör barn.
Konsekvens
Den reviderade förbundsordningen leder till en något minskad årlig
kostnad för kommunen.

Evike Sandor
Tf. kommunchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-11-26
Kommunstyrelsen

§255

Begäran om utträde ur Södra Bohusläns
Räddningstjänstförbund
2020/317
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Begära utträde ur Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund
med verkställighet av utträdet så snart som möjligt.
2. Förhandla med övriga förbundsmedlemmar om
förutsättningarna för utträdet.
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
Kommunen har anmält intresse för att bli medlem i
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG). Intresseanmälan
har mottagits på ett positivt sätt från RSG och kommunen har
därför påbörjat sitt arbete med byte av räddningstjänstförbund.
Uppsägningstiden enligt förbundsordningen för Södra Bohusläns
Räddningstjänstförbund (SBRF) är tre år räknat från slutet av den
månad uppsägningen skedde. Med anledning av den stora årliga
kostnad som medlemskapet i SBRF föranleder finns det skäl att
försöka lämna räddningstjänstförbundet så snart som är praktiskt
möjligt.
Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan
förbundet och kommunen ska enligt förbundsordningen
bestämmas i en överenskommelse mellan samtliga
förbundsmedlemmar.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen 2010-10-01 § 206
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-17 § 182
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-11-26
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-11-16
Förbundsordning Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla
förvaltningens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-11-16

Dnr 2020/317-

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande - Begäran om utträde ur Södra
Bohusläns Räddningstjänstförbund
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Begära utträde ur Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund med
verkställighet av utträdet så snart som möjligt.
2. Förhandla med övriga förbundsmedlemmar om förutsättningarna
för utträdet.
Sammanfattning
Kommunen har anmält intresse för att bli medlem i
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG). Intresseanmälan har
mottagits på ett positivt sätt från RSG och kommunen har därför påbörjat
sitt arbete med byte av räddningstjänstförbund.
Uppsägningstiden enligt förbundsordningen för Södra Bohusläns
Räddningstjänstförbund (SBRF) är tre år räknat från slutet av den månad
uppsägningen skedde. Med anledning av den stora årliga kostnad som
medlemskapet i SBRF föranleder finns det skäl att försöka lämna
räddningstjänstförbundet så snart som är praktiskt möjligt.
Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och
kommunen ska enligt förbundsordningen bestämmas i en
överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar.

TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen 2010-10-01 § 206
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-17 § 182
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Dnr 2020/317-

Bilagor
Förbundsordning Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund
Intresseanmälan om medlemskap i Räddningstjänstförbundet
Storgöteborg, tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen 2020/238
Beslutet skickas till
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund
Stenungsunds kommun
Lilla Edets kommun
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg
Ärendet
Kommunen har under en tid diskuterat förändring av verksamheten
avseende räddningstjänst. Detta då medlemskapet i SBRF är kostsamt
och ett utträde bedöms vara en nödvändig åtgärd för en budget i balans.
Förbundet bedöms därtill vara sårbart vad gäller framtida utmaningar.
Kommunen har tittat på alternativ till nuvarande driftsform, bl.a. att driva
räddningstjänsten i egen kommunal regi, att driva verksamheten inom ett
annat kommunalförbund alternativt en gemensam nämnd för flera
kommuner.
Efter den översyn som gjorts bedöms alternativet med medlemskap i
annat kommunalförbund vara att föredra. En intresseanmälan har därför
lämnats in till RSG och förbundet har ställt sig positivt till kommunens
intresseanmälan.
Kommunen och RSG ska nu gemensamt analysera förutsättningarna för
medlemskap utifrån operativa, ekonomiska och administrativa
perspektiv. Underlaget ska presenteras för kommunfullmäktige som
därefter ska fatta beslut om ansökan om medlemskap i förbundet eller
inte.
När det är gjort behöver fullmäktige i RSG och respektive
medlemskommuner fatta beslut om en eventuell utvidgning av
medlemsantalet i förbundet. Dessutom behöver förbundsordningen
revideras. Om ansökan beviljas inleds medlemskapet med en
infasningsperiod.
Även om kommunen ännu inte har lämnat in en formell ansökan om
medlemskap i RSG finns det anledning att påbörja arbetet med utträde ur
SBRF. Detta då uppsägningstiden enligt förbundsordningen är tre år
räknat från slutet av den månad som uppsägningen skedde. Detta innebär
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Dnr 2020/317-

att det kan ta lång tid innan kommunen kan lämna SBRF, varför det
bedöms vara nödvändigt att få igång uppsägningstiden redan nu.
Kommunen kan under uppsägningstiden föra förhandlingar med övriga
medlemmar om ett tidigare utträde. Förvaltningen bedömer, med hänsyn
till den höga årliga kostnad som är förknippad med medlemskapet i
SBRF, att ett relativt snabbt utträde är att rekommendera.
Enligt förbundsordningen har kommunen också möjlighet att förhandla
om de ekonomiska förutsättningarna för utträdet. Om någon
överenskommelse inte kan nås i detta avseende ska den ekonomiska
regleringen ske utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och
skulder som gäller vid tiden för utträdet ur förbundet.
Barnperspektivet
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit
fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt
berör barn.
Konsekvens
När beslutsunderlag arbetats fram kommer en kostnadsbild för
medlemskap i RSG att framgå. Modellen för medlemsavgifter för
befintliga medlemmar i RSG bygger på folkmängd, landareal samt en
extra grundavgift för Göteborgs Stad. Kostnaderna för RSG:s nuvarande
medlemmar varierar mellan 529 och 827 kronor per invånare.
Kostnaden för medlemskapet i SBRF är år 2021 20 415 tkr. Detta innebär
en kostnad motsvarande ca 1 300 kronor per invånare (antal invånare
2020-10-31 var 16 164 stycken).
Värt att notera är att kostnadsmodellerna mellan de olika förbunden inte
är desamma.

Evike Sandor
Tf. kommunchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-09-17

§182

Intresseanmälan, om medlemskap i kommunalförbundet
Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG)
2020/238
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna in en
intresseanmälan om medlemskap i kommunalförbundet Räddningstjänsten
Storgöteborg.
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
Alla kommuner ska enligt lag (2003:778) ansvara för räddningstjänst inom
kommunen. Med räddningstjänst avses de räddningsinsatser som kommunerna eller
staten ska ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra
och begränsa skador på människor, egendom och miljön. Räddningstjänst kan
bedrivas i egen regi, gemensam nämnd, avtalssamverkan eller kommunalförbund.
Idag utför kommunalförbundet Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF)
räddningstjänst i Stenungssund, Lilla Edet och Tjörn kommuner.
Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund som tillhandahållet
räddningstjänst i Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum
kommuner. För att kunna bli medlem i RSG måste kommunen ansöka om
medlemskap. Beslut om anslutning av ny medlem fattas förutom av
kommunalförbundets kommunfullmäktige även av respektive medlemskommuns
kommunfullmäktige
För att både RSG och Tjörn kommun skall få ett underlag kring förutsättningarna
för ett beslut om medlemskap behöver RSG få en intresseansökan.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-09-10
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till
beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-09-10

Dnr 2020/238

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen

Intresseanmälan, om medlemskap i
kommunalförbundet Räddningstjänsten
Storgöteborg (RSG)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att
lämna in en intresseanmälan om medlemskap i kommunalförbundet
Räddningstjänsten Storgöteborg.
Sammanfattning
Alla kommuner ska enligt lag (2003:778) ansvara för räddningstjänst
inom kommunen. Med räddningstjänst avses de räddningsinsatser som
kommunerna eller staten ska ansvara för vid olyckor och överhängande
fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor,
egendom och miljön. Räddningstjänst kan bedrivas i egen regi,
gemensam nämnd, avtalssamverkan eller kommunalförbund. Idag utför
kommunalförbundet Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF)
räddningstjänst i Stenungssund, Lilla Edet och Tjörn kommuner.
Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund som
tillhandahållet räddningstjänst i Göteborg, Mölndal, Kungsbacka,
Härryda, Partille och Lerum kommuner. För att kunna bli medlem i RSG
måste kommunen ansöka om medlemskap. Beslut om anslutning av ny
medlem fattas förutom av kommunalförbundets kommunfullmäktige
även av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige
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För att både RSG och Tjörn kommun skall få ett underlag kring
förutsättningarna för ett beslut om medlemskap behöver RSG få en
intresseansökan.
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Ärendet
SBRF har under en tid varit föremål för diskussion utifrån flera aspekter
och långsiktigt är kanske förbundet för sårbart för att klara framtidens
utmaningar. Det är därför intressant att titta på alternativ.
Alternativ till nuvarande driftsform är att driva den i egen kommunal
regi, driva räddningstjänsten inom ett annat kommunalförbund alternativt
en gemensam nämnd för flera kommuner. Det är också möjligt att ingå
avtalssamverkan om räddningstjänst. Förändringar i lagstiftning och
förmåga att ställa om utifrån förändringar i omvärlden ställer krav på
uthållig och långsiktig, kompetens och robusthet. Att driva
räddningstjänst i egen regi är därför inte realistiskt på lång sikt.
En kontakt har därför tagits med kommunalförbundet räddningstjänsten
Storgöteborg för att undersöka förutsättningarna för ett medlemskap där.
Kommunalförbund
Ett kommunalförbund är en egen offentligrättslig juridisk person med
egen rättskapacitet, fristående från medlemmarna. Organisatoriskt är ett
kommunalförbund uppbyggt på i princip samma sätt som en kommun.
Det finns kommunalförbund med eget fullmäktige och kommunalförbund
med eget fullmäktige och kommunalförbund med direktion. Varje
medlem ska vara representerad i styrelsen.
Ett kommunalförbund innebär att medlemmarna (kommunerna)
överlämnar kommunal verksamhet till förbundet. I Västra Götaland är
den vanligaste driftformen för räddningstjänst kommunalförbund.
Följande räddningstjänstförbund finns i kommunens närhet:
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Bohus Räddningstjänstförbund (Ale och Kungälv)



Räddningstjänsten Storgöteborg (Göteborg, Mölndal,
Kungsbacka, Lerum, Härryda och Partille)



Räddningstjänsten Mitt Bohuslän (Uddevalla, Lysekil och
Munkedal)



Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (Färgelanda, Mellerud,
Trollhättan och Vänersborg)



Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund

Besöksadress
Kroksdalsvägen 1

Telefon
Fax
E-post

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

210

Org.nr
BG
Internet

212000-1306
641-9741
www.tjorn.se

3 (3)
2020-09-10

Dnr 2020/238-

Ansökningsprocessen
För att bli medlem i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg
måste kommunen inkomma med en intresseanmälan till förbundet. Den
ansökande kommunen och förbundet analyserar gemensamt
förutsättningarna för medlemskap utifrån operativa, ekonomiska och
administrativa perspektiv.
Underlaget presenteras för kommunfullmäktige på Tjörn som fattar
beslut om ansökan om medlemskap i förbundet eller inte.
Därefter behöver förbundets fullmäktige och respektive
medlemskommun fatta beslut om en eventuell utvidgning av förbundet.
Dessutom behöver förbundsordningen revideras. Om ansökan beviljas
inleds medlemskapet med en infasningsperiod.

Ekonomiska konsekvenser
När intresseanmälan görs och beslutsunderlaget arbetats fram kommer en
kostnadsbild för medlemskap att framgå. Modellen för medlemsavgifter
för befintliga medlemmar i RSG bygger på folkmängd, landareal samt en
extra grundavgift för Göteborgs Stad. Kostnaderna för RSG:s nuvarande
medlemmar varierar mellan 529 och 827 kronor per invånare.
Barnperspektivet
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram
till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt
berör barn.
Ann-Britt Svedberg
Kommunchef
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Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande - Ändring av VA-taxa samt
Riktlinjer för VA-anslutning utanför
verksamhetsområdet för Tjörns kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Anta befintlig VA-taxa inför verksamhetsår 2021 med följande
ändringar, utöver årlig indexreglering.
Brukningsavgift, rörlig del: + 11 procent
Brukningsavgift, fast del: + 11 procent
2. Ändra Riktlinjer för VA-anslutning utanför verksamhetsområdet
för Tjörns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning på
så sätt att punkten 4 ”Avgift för VA-anslutning av
Exploateringsområde” utgår.
3. Besluten i punkterna 1 och 2 gäller från och med 2021-01-01.
4. Ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att tillsammans med
andra relevanta aktörer, exempelvis kommunens
ekonomiavdelning och kommunjurist genomföra en översyn av
kommunens va-taxa i syfte att utreda den allmänna vaverksamhetens avgiftsfinansiering. Uppdraget ska särskilt inrikta
sig på eventuell utvecklingspotential vad gäller avgifternas
effektivitet, proportionalitet och ändamålsenlighet.,

TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

a) kontrollera att endast sådant som hör till den allmänna vaanläggningen regleras i taxan,
b) kontrollera att avgifterna är fördelade på det sätt som
föreskrivs i lagen om allmänna vattentjänster,
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c) säkerställa att de som tillhandahålls vattentjänster genom
allmän va-anläggning inte finansierar verksamhet som inte
ingår i allmän va-anläggning,
d) säkerställa att redovisning görs på sådant sätt att punkterna 2
och 3 går att kontrollera,
e) kontrollera att de kostnader som ligger till grund för avgifterna
i va-taxan är möjliga att beakta vid bestämmande av
avgifterna.
5. Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har tidigare föreslagit kommunfullmäktige att besluta i
enlighet med tjänsteutlåtandets förslag till beslut.
Kommunfullmäktige har den 26 november 2020 återremitterat ärendet
med följande motivering.
Det förslag till beslut som ligger till grund för en ny VA-taxa kommer att
innebära att ca10 miljoner av de 18 miljoner i skuld som VA-kollektivet
har till kommunen inte kommer att återbetalas. Med hänvisning till detta
vill jag yrka på att en återremiss skall klargöra vilka konsekvenser detta
bortfall kommer att få för kommunens fortsatta budget, och från vilka
konton/nämnd som dessa pengar skall tas från eller belasta.
Förvaltningens komplettering
VA-verksamheten har under de senaste åren gått med underskott.
Underskotten har hanterats i kommunens resultaträkning och belastat
kommunens resultat respektive år. Vid utgången av år 2019 hade Tjörns
kommun ett eget kapital på 411,1 mkr varav VA-verksamhetens egna
kapital särredovisades och uppgick till -15,477 mkr. Det negativa egna
kapitalet för VA-verksamheten kommer från de senaste tre årens negativa
resultat.
VA-verksamheten budgeteras enligt självkostnadsprincipen utifrån att det
är ett avgiftskollektiv. Detta innebär att skattekollektivets budget inte
påverkas och därmed inte heller nämndernas ramtilldelning. Däremot har
de uppkomna underskotten påverkat kommunens resultat och därmed
kommunens eget kapital i balansräkningen.
Ett eventuellt överskott i VA-verksamheten kommer att återställa det
negativa egna kapitalet. Beroende på överskottets storlek kommer det
negativa egna kapitalet att helt eller delvis återställas.
Enligt förarbetena till lagen om allmänna vattentjänster kan tillfälliga
överskott i va-verksamheten under något eller några år förenas med
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självkostnadsprincipen, om de sett över en längre period motvägs av
andra års underskott. Enligt praxis från domstol bör överskott och
underskott i princip jämnas ut inom tre år genom exempelvis en
taxejustering. En något längre tid godtas om huvudmannen har antagit en
plan som visar hur utjämningen skall ske. I den mån ett underskott inte
kompenseras genom en taxehöjning inom denna tid, anses vaverksamheten finansierad på annat sätt än genom avgifter. En vald
skattefinansiering är definitiv och även om det inte framgår att den är
vald, behandlas den alltså som sådan om annat inte tydligt anges innan
respektive års bokslut fastställs.
Detta innebär att om utjämning inte sker inom treårsperioden anses
tidigare års underskott skattefinansierade. Detta leder till en justering
mellan konton i balansräkningen av kommunens egna kapital och VAverksamhetens egna kapital. Det har ingen resultatpåverkan och belastar
inte heller någon nämnd.
Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-30 § 257
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15 § 215
Kommunstyrelsen 2020-10-29 § 217
Kommunfullmäktige 2020-11-26 § 199
Barnperspektivet
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit
fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt
berör barn.

Evike Sandor
Tf. kommunchef
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§199

Ändring av VA-taxa samt Riktlinjer för VA-anslutning
utanför verksamhetsområdet för Tjörns kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning
2020/251
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet i enlighet
med Rikard Larssons (S) förslag med följande motivering:
Det förslag till beslut som ligger till grund för en ny VA-taxa
kommer att innebära att ca. 10 miljoner av de 18 miljoner i skuld
som VA-kollektivet har till kommunen inte kommer att
återbetalas. Med hänvisning till detta vill jag yrka på att en
återremiss skall klargöra vilka konsekvenser detta bortfall
kommer att få för kommunens fortsatta budget, och från vilka
konton/nämnd som dessa pengar skall tas från eller belasta.
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
Kommunens VA-verksamhet redovisar återkommande underskott
och uppvisar idag ett negativt eget kapital. För att förhindra
ytterligare underskott samt för att kompensera för tidigare
underskott krävs en höjning av VA-taxans brukningsavgifter.
I syfte att förbättra va-verksamhetens ekonomi görs även en
ändring av kommunens Riktlinjer för VA-anslutning utanför
verksamhetsområdet för Tjörns kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning. Detta genom att nu gällande rabatt för
exploatörer tas bort.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 227 den 29 oktober 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 215 den 15 oktober 2020,
Samhällsbyggnadsnämnden § 257 den 30 september 2020.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-10-07,
VA-taxa 2020,
Riktlinjer för VA-anslutning utanför verksamhetsområdet för
Tjörns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning,
Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen,
Analys på resultat 2020-2025.
Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S) föreslår att kommunfullmäktige ska återremittera
ärendet då det förslag till beslut som ligger till grund för en ny VA-taxa
kommer att innebära att ca. 10 miljoner av de 18 miljoner i skuld som
VA-kollektivet har till kommunen inte kommer att återbetalas. Med
hänvisning till detta vill jag yrka på att en återremiss skall klargöra
vilka konsekvenser detta bortfall kommer att få för kommunens
fortsatta budget, och från vilka konton/nämnd som dessa pengar skall
tas från eller belasta.
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska avslå
förslag om beslut om höjning av fasta och rörliga avgifter. Vidare
föreslås fullmäktige besluta att införa en serviceavgift för att
tillhandahålla processvattentjänsten om en årlig serviceavgift om
1.85 miljoner kronor per anslutning för processvatten till det
allmänna reningsverket och denna avgift tilläggas utöver de
rörliga avgifterna för processvattenmottagningen. VA-taxan ska i
övrigt vara oförändrad.
Lars Carlsson (M), Peter Andersson (L), Bo Bertelsen (M), Martin
Johansen (L), Magne Hallberg (KD) föreslår att kommunfullmäktige ska
bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras senare eller idag och finner
att det ska avgöras idag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige
godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.
Nej- röst för att ärendet ska återremitteras.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omröstningsresultat
22 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
19 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
Ärendet återremitteras enligt reglerna för minoritetsåterremiss.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§227

Ändring av VA-taxa samt Riktlinjer för VA-anslutning
utanför verksamhetsområdet för Tjörns kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning
2020/251
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

Justerandes sign

1

Anta befintlig VA-taxa inför verksamhetsår 2021 med följande
ändringar, utöver årlig indexreglering.
a Brukningsavgift, rörlig del: + 11 procent
b Brukningsavgift, fast del: + 11 procent

2

Ändra Riktlinjer för VA-anslutning utanför verksamhetsområdet för
Tjörns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning på så sätt
att punkten 4 ”Avgift för VA-anslutning av Exploateringsområde”
utgår.

3

Besluten i punkterna 1 och 2 gäller från och med 2021-01-01.

4

Ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att tillsammans med
andra relevanta aktörer, exempelvis kommunens ekonomiavdelning
och kommunjurist genomföra en översyn av kommunens va-taxa i
syfte att utreda den allmänna va-verksamhetens avgiftsfinansiering.
Uppdraget ska särskilt inrikta sig på eventuell utvecklingspotential
vad gäller avgifternas effektivitet, proportionalitet och
ändamålsenlighet.,
1) kontrollera att endast sådant som hör till den allmänna vaanläggningen regleras i taxan,
2) kontrollera att avgifterna är fördelade på det sätt som
föreskrivs i lagen om allmänna vattentjänster,
3) säkerställa att de som tillhandahålls vattentjänster genom
allmän va-anläggning inte finansierar verksamhet som inte
ingår i allmän va-anläggning,
4) säkerställa att redovisning görs på sådant sätt att punkterna
2 och 3 går att kontrollera,

Utdragsbestyrkande
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5) kontrollera att de kostnader som ligger till grund för
avgifterna i va-taxan är möjliga att beakta vid bestämmande
av avgifterna.
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
Kommunens VA-verksamhet redovisar återkommande underskott
och uppvisar idag ett negativt eget kapital. För att förhindra
ytterligare underskott samt för att kompensera för tidigare
underskott krävs en höjning av VA-taxans brukningsavgifter.
I syfte att förbättra va-verksamhetens ekonomi görs även en
ändring av kommunens Riktlinjer för VA-anslutning utanför
verksamhetsområdet för Tjörns kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning. Detta genom att nu gällande rabatt för
exploatörer tas bort.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 215 den 15 oktober 2020
Samhällsbyggnadsnämnden § 257 den 30 september 2020
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-10-07
VA-taxa 2020
Riktlinjer för VA-anslutning utanför verksamhetsområdet för
Tjörns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen
Analys på resultat 2020-2025
Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 17:30 och återupptas kl.
17:35.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige besluta att

Justerandes sign

1

Anta befintlig VA-taxa inför verksamhetsår 2021 med följande
ändringar, utöver årlig indexreglering.
a Brukningsavgift, rörlig del: + 11 procent
b Brukningsavgift, fast del: + 11 procent

2

Ändra Riktlinjer för VA-anslutning utanför
verksamhetsområdet för Tjörns kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning på så sätt att punkten 4 ”Avgift för
VA-anslutning av Exploateringsområde” utgår.

3

Besluten i punkterna 1 och 2 gäller från och med 2021-01-01.

4

Ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att tillsammans
med andra relevanta aktörer, exempelvis kommunens
ekonomiavdelning och kommunjurist genomföra en översyn
av kommunens va-taxa i syfte att utreda den allmänna vaverksamhetens avgiftsfinansiering. Uppdraget ska särskilt
inrikta sig på eventuell utvecklingspotential vad gäller
avgifternas effektivitet, proportionalitet och
ändamålsenlighet.,
1) kontrollera att endast sådant som hör till den allmänna
va-anläggningen regleras i taxan,
2) kontrollera att avgifterna är fördelade på det sätt som
föreskrivs i lagen om allmänna vattentjänster,
3) säkerställa att de som tillhandahålls vattentjänster
genom allmän va-anläggning inte finansierar
verksamhet som inte ingår i allmän va-anläggning,
4) säkerställa att redovisning görs på sådant sätt att
punkterna 2 och 3 går att kontrollera,
5) kontrollera att de kostnader som ligger till grund för
avgifterna i va-taxan är möjliga att beakta vid
bestämmande av avgifterna.

Utdragsbestyrkande
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Rikard Larsson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska
återremittera ärendet för att ta fram en revidering av VA-taxan
som ger långsiktig ekonomisk balans och täckning för VAkollektivets skuld till skattekollektivet.
För att få en balanserad VA-taxa måste gällande taxa revideras så
att alla som utnyttjar kommunala VA-tjänster debiteras på ett
rättvist sätt. Det uppnås inte genom att bara höja befintlig taxa.
Exempel på parametrar som ska värderas och vägas in i ett förslag
till reviderad VA-taxa är:









Dimensioner på anslutning
Processvatten
Avtalskunder – omreglering för eventuell höjning
Vallhamnsområdet/Tjörns Hamnar AB – omorganisation av
VA-anslutningar
Båtföreningen/marinor/båthallar – inventering och
omreglering av avtal med kommunen.
Säsongsavläsning (självavläsning) – konsekvenser med
debitering två ggr/år.
Avgift brandposthuvud.
Eventuella ytterligare nödvändiga förändringar av VAtaxan.

Förslag på reviderad VA-taxa ska presenteras för
samhällsbyggnadsnämnden senast februari 2021.
Gert Kjellberg (TP) yrkar avslag till förslag om beslut om höjning
av fasta och rörliga avgifter. Vidare föreslår han istället att
fullmäktige beslutar att införa en serviceavgift för att
tillhandahålla processvattentjänsten om en årlig serviceavgift om
1.85 miljoner kronor per anslutning för processvatten till det
allmänna reningsverket och denna avgift tilläggas utöver de
rörliga avgifterna för processvattenmottagningen.
Beslutsgång 1
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller om det ska
återremitteras enligt Rikard Larssons (S) förslag och finner att ärendet
ska avgöras idag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 2020-10-29
Kommunstyrelsen

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.
Nej- röst för Rikard Larssons (S) förslag.
Omröstningsresultat 1
6 Ja röster: Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), Magne Hallberg
(KD), Georg Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP), Martin
Johansson (SD).
5 Nej röster: Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Gert
Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson (TP), Benny Halldin (S).
Ärendet ska avgöras idag.
Beslutsgång 2
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Tanja Siladji Dahnes
(MP) förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag.
Nej- röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag.
Omröstningsresultat 2
5 Ja röster: Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), Magne Hallberg
(KD), Georg Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP).
2 Nej röster: Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson (TP).
4 Avstår: Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Benny Halldin (S),
Martin Johansson (SD).
Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag väljs.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-10-15

§215

Ändring av VA-taxa samt Riktlinjer för VA-anslutning utanför
verksamhetsområdet för Tjörns kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning
2020/251
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige att
1

Anta befintlig VA-taxa inför verksamhetsår 2021 med följande ändringar, utöver
årlig indexreglering.
a Brukningsavgift, rörlig del: + 20 procent
b Brukningsavgift, fast del: + 20 procent
2 Ändra Riktlinjer för VA-anslutning utanför verksamhetsområdet för Tjörns
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning på så sätt att punkten 4
”Avgift för VA-anslutning av Exploateringsområde” utgår.
3 Besluten i punkterna 1 och 2 gäller från och med 2021-01-01.
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
Kommunens VA-verksamhet redovisar återkommande underskott och uppvisar idag
ett negativt eget kapital. För att förhindra ytterligare underskott samt för att
kompensera för tidigare underskott krävs en höjning av VA-taxans
brukningsavgifter.
I syfte att förbättra va-verksamhetens ekonomi görs även en ändring av kommunens
Riktlinjer för VA-anslutning utanför verksamhetsområdet för Tjörns kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning. Detta genom att nu gällande rabatt för
exploatörer tas bort.
Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden § 257 den 30 september 2020
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-10-07
VA-taxa 2020
Riktlinjer för VA-anslutning utanför verksamhetsområdet för Tjörns kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning
Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen
Analys på resultat 2020-2025
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-10-15

Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 11:51 och återupptas kl. 11:58.
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (-) yrkar att arbetsutskottet ska
återremittera ärendet för att ta fram en revidering av VA-taxan som ger
långsiktig ekonomisk balans och täckning för VA-kollektivets skuld till
skattekollektivet.
För att få en balanserad VA-taxa måste gällande taxa revideras så att alla som
utnyttjar kommunala VA-tjänster debiteras på ett rättvist sätt. Det uppnås inte
genom att bara höja befintlig taxa.
Exempel på parametrar som ska värderas och vägas in i ett förslag till reviderad
VA-taxa är:
 Dimensioner på anslutning
 Processvatten
 Avtalskunder – omreglering för eventuell höjning
 Vallhamnsområdet/Tjörns Hamnar AB – omorganisation av VAanslutningar
 Båtföreningen/marinor/båthallar – inventering och omreglering av avtal
med kommunen.
 Säsongsavläsning (självavläsning) – konsekvenser med debitering två
ggr/år.
 Avgift brandposthuvud.
 Eventuella ytterligare nödvändiga förändringar av VA-taxan.
Förslag på reviderad VA-taxa ska presenteras för samhällsbyggnadsnämnden
senast februari 2021.
Rosalie Sanyang (S) tillstyrker Björn Möllers (-) yrkande.
Lars Carlsson (M) och Magne Hallberg (KD) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla
förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) förslag väljs.
Omröstning begärs. Arbetsutskottet godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Lars Carlssons (M) m.fl. förslag
Nej- röst för Björn Möllers (-) förslag
Omröstningsresultat
3 Ja röster, Lars Carlsson (M), Magne Hallberg (KD), Martin Johansen (L)
2 Nej röster Rosalie Sanyang (S), Björn Möller (-)
Lars Carlssons (M) förslag väljs

Justerandes sign
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224

Kommunstyrelse
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-10-07

Dnr 2020/251-346

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande - Justering av VA-taxa samt
revidering av Riktlinjer för VA-anslutning utanför
verksamhetsområdet för Tjörns kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige att
1

Anta befintlig VA-taxa inför verksamhetsår 2021 med följande
ändringar, utöver årlig indexreglering.
a Brukningsavgift, rörlig del: + 20 procent
b Brukningsavgift, fast del: + 20 procent
2 Ändra Riktlinjer för VA-anslutning utanför verksamhetsområdet för
Tjörns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning på så sätt
att punkten 4 ”Avgift för VA-anslutning av Exploateringsområde”
utgår.
3 Besluten i punkterna 1 och 2 gäller från och med 2021-01-01.
Sammanfattning
Kommunens VA-verksamhet redovisar återkommande underskott och
uppvisar idag ett negativt eget kapital. För att förhindra ytterligare
underskott samt för att kompensera för tidigare underskott krävs en
höjning av VA-taxans brukningsavgifter.
I syfte att förbättra va-verksamhetens ekonomi görs även en ändring av
kommunens Riktlinjer för VA-anslutning utanför verksamhetsområdet
för Tjörns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Detta
genom att nu gällande rabatt för exploatörer tas bort.

TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden § 257 den 30 september 2020
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Bilagor
VA-taxa 2020
Riktlinjer för VA-anslutning utanför verksamhetsområdet för Tjörns
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen
Analys på resultat 2020-2025
Ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram förslag till ändrad VA-taxa för
verksamhetsåret 2021.
Ändringen består dels i justering av avgiftsbelopp utifrån förändringar i
konsumentprisindex, dels betydande höjningar av taxans
brukningsavgifter. Höjningarna motiveras av det negativa resultat som
VA-verksamheten redovisat under flera år.
Kommunfullmäktige beslutade i våras om höjda brukningsavgifter för
verksamhetsåret 2020. De höjningar som gjordes då var emellertid inte
tillräckliga för att VA-verksamhetens ekonomi skulle komma i balans.
För att uppnå detta syfte krävs därför ytterligare höjningar av
brukningsavgifterna.
Enligt lag om allmänna vattentjänster får avgifter för allmänna
vattentjänster inte överskrida det som behövs för att täcka nödvändiga
kostnader för att ordna och driva VA-anläggningen.
En höjning av brukningsavgifterna till den nivå som föreslås av
samhällsbyggnadsnämnden bedöms vara godtagbar under en kortare
period för att kompensera de underskott som VA-verksamheten redovisat
de senaste åren. Det kan emellertid bli nödvändigt att sänka avgifterna
inom några år beroende på utvecklingen av VA-verksamhetens resultat.
Det kan argumenteras för att även en något lägre höjning än den
föreslagna hade varit tillräcklig för att komma tillrätta med VAverksamhetens underskott.
Det finns dock inget i utredningen som talar för att den föreslagna
höjningen av brukningsavgifterna skulle vara otillåten på något sätt.
Med hänsyn till detta, samt den omständigheten att nuvarande
avgiftsuttag inte täcker nödvändiga kostnader för att ordna och driva VAanläggningen, bedömer förvaltningen att den justerade VA-taxan kan
antas.
Samhällsbyggnadsnämnden har vidare föreslagit att punkten 4 i
Riktlinjer för VA-anslutning utanför verksamhetsområdet för Tjörns
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kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ska utgå. Detta då
denna del av riktlinjerna i praktiken innebär att exploatörer får en
omotiverad låg kostnad (en rabatt) vid VA-anslutning av
exploateringsområden. För att uppnå en ekonomi i balans bör kommunen
inte begränsa sin möjlighet att ta ut avgifter för de vattentjänster som
kommunen tillhandahåller. Förvaltningen har inget att invända mot
förslaget.
Barnperspektivet
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit
fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt
berör barn.
Konsekvens
Fortsatt otillräcklig avgiftsfinansiering av VA-verksamheten innebär ett
årligt ökande underskott som leder till belastning av skattekollektivet.
Förslaget om höjda avgifter och ändring i riktlinjerna gör att en sådan
belastning av skattekollektivet kan undvikas.

Evike Sandor
Tf. kommunchef
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VA-taxa
För Tjörns kommuns allmänna
vatten- och avloppsanläggning

Antagen av kommunfullmäktige 2020-02-20
Gäller från 2020-03-01
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Tjörn − Möjligheternas ö

Inledande bestämmelser
TAXA för Tjörn kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
I denna taxa hänvisas till ”vattentjänstlagen” och då avses Lagen om
allmänna vattentjänster (SFS 2006:412)
Antagen av kommunfullmäktige 2020-02-20
Denna taxa träder i kraft 2020-03-01
Justering av befintligt VA – taxa utöver årlig indexreglering(2020-01-01).
Höjning av brukningsavgifter med 9%
Höjning av anläggningsavgifter med 5%
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Tjörns
kommun.
Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Tjörns kommun.
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

1.

Avgiftsskyldig
För fastighet och allmän platsmark som ligger inom verksamhetsområdet för
kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar ska fastighetsägaren
eller den som jämställs med fastighetsägare enligt vattentjänstlagen, betala
avgifter enligt denna taxa.
Även den som iordningsställer eller förvaltar allmän platsmark inom
verksamhetsområdet ska betala avgifter för ”avledning av dagvatten från
allmän platsmark” (Dg).
Avgifterna enligt denna taxa ska täcka nödvändiga kostnader för anläggningen.

2.

Avgiftsslag
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

3.

Vissa definitioner
Fastighetsbegrepp
Bostadsfastighet: Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd
eller enligt beviljat bygglov avses bebyggas för bostadsändamål.

Sida 2 (14)
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Annan fastighet: Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd
eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än
bostadsändamål.
Obebyggd fastighet: Fastighet som enligt detaljplan, eller motsvarande plan, är
avsedd för bebyggelse som behöver vatten och avlopp, men ännu ej bebyggts.
Allmän platsmark: Mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10)
redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg
eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark.

Lägenhetsbegrepp
Lägenhet:
Ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en
bostadsenhet.
Lägenhetsekvivalent:
För utrymmen i byggnader där begreppet lägenhet inte är tillämpligt, men där
nyttan av vattentjänsterna är liknande, främst för människors att vistas i, räknas
varje påbörjat 200-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53
som en lägenhetsekvivalent.
Exempel på sådana byggnader är:
Kontor
Förvaltning
Butiker
Utställningslokaler
Hotell
Restauranger
Hantverk
Småindustri

Stormarknader
Sporthallar
Utbildning
Sjukvård

För utrymmen i byggnader där nyttan av vattentjänsterna är väsentligt mindre
än för ovanstående byggnader, såsom kallager och andra typer av utrymmen,
där lokalen främst är avsedd för att skydda föremål och inte främst för
människors att vistas i, räknas varje påbörjat 1000-tal m2 bruttoarea (BTA)
enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhetsekvivalent.
För camping räknas 2 st villavagnar/husvagnar som är permanent/långvarigt
uppställda och inkopplade till VA som en lägenhetsekvivalent.
Tillämpning av debiterbart antal lägenheter/lägenhetsekvivalenter
För bostadsfastighet med 1-2 lägenheter (villa/radhus) debiteras en
lägenhetsavgift.
För övriga bostadsfastigheter debiteras lägenhetsavgift för varje lägenhet.
För annan fastighet debiteras lägenhetsavgift för summan av antalet lägenheter
och antalet lägenhetsekvivalenter.
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Andra begrepp
Förbindelsepunkt (FP): är den punkt, som huvudmannen har bestämt, där den
allmänna anläggningen slutar och fastighetens VA-installation börjar.
Tomtyta: är fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller
annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter
fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till
byggnadernas bruttoarea (BTA).

4.

Vattentjänster och tidpunkt för betalningsskyldighet
4.1 Avgift tas ut från respektive avgiftsskyldig för nedanstående
vattentjänster.
Avgiftsskyldig
Vattentjänst

Anläggningsavgift

Brukningsavgift

V, vattenförsörjning

Fastighetsägare

Fastighetsägare

S, spillvattenavlopp

Fastighetsägare

Fastighetsägare

Df, dag- och dränvattenavlopp
från fastighet samt från allmän
platsmark som fastighetsägare
har nytta av

Fastighetsägare

Fastighetsägare

Dg, dagvattenavlopp från
allmän platsmark

Den som
iordningsställer
allmänplats mark

Den som förvaltar
allmänplats mark

4.2 Fastighetsägaren är skyldig att betala avgifter från och med den tidpunkt
när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för tjänsten och informerat
fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. Avleds Df till den allmänna
anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder avgiftsskyldighet
när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren
informerats om detta.
Avgifter för tjänsten avledning av dagvatten från allmän platsmark (Dg) ska
betalas från och med den tidpunkt när åtgärder för bortledande av dagvatten
blivit utförda och huvudmannen informerat den som iordningsställer respektive
förvaltar allmän platsmark om detta.
Avgiftsuttag förutsätter att samtliga kriterier som vattentjänstlagen ger för
avgiftsskyldighet är uppfyllda.
4.3 Avgiften ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när
avgiftsskyldighet inträder.
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4.4 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska erläggas
dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen
skulle ha skett.
4.5 Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster ska en anläggningsavgift
fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften
uppgår till belopp som är betungande (tex att lån inte medges av kreditinstitut)
med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter,
om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta ska erläggas
enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i
framtiden från den dag då den första inbetalningen ska ske till dess
ifrågavarande del av avgiften betalas.
Betalas inte delbeloppet i tid ska dröjsmålsränta betalas enligt 6 § räntelagen.
4.6 Avgiftsskyldighet enligt 5.6 eller 5.7 föreligger, då bygglov för avsett
ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta –
inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats.
4.7 Fastighetsägaren har anmälningsplikt att omgående anmäla till
huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren
denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 4.4 ut för tiden från det två
månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess
tilläggsavgiften betalas.
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Anläggningsavgifter
5.

Anläggningsavgift för fastighet
5.1 Avgift utgår per fastighet med:
I avgiften ingår mervärdesskatt (moms 25 %).
Per ledning
Kr inkl. moms
a)

Tre
ledningar

Servisavgift
en avgift avseende
framdragning av
varje uppsättning
servisledningar till
förbindelsepunkter
för V, S och Df*

76378

Två ledningar
85%

En ledning
70%

64921

53465

85 %

70 %

Per vattentjänst
Samtliga
vattentjänster
b)

c)

d)

Förbindelsepunktsavgift
en avgift avseende
upprättande av varje
uppsättning
förbindelsepunkter
för V, S och Df*
Lägenhetsavgift
en avgift per
lägenhet/lägenhetse
kvivalent
Tomtyteavgift
en avgift per m2
tomtyta

91653

76378

68,90

V
30 %

S
50 %

Df
20 %

27496

45826

18331

30 %

50 %

20 %

22913

38189

15276

30 %

50 %

20 %

20,67

34,45

13,78

30 %

50 %

20 %

*Föreligger avgiftsskyldighet för Df enligt 4.2, uttages avgift enligt 5.1 a) som
om servisledning för Df framdragits och 5.1 b) som om förbindelsepunkt för Df
upprättats, oberoende av om förbindelsepunkt för Df upprättats.
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5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas
avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna.
5.3 Tomtyteavgiften enligt 5.1 d) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar
60 % av summan av övriga anläggningsavgifter 5.1 a), b) och c).
Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6 och 5.7 tas ut ytterligare avgift enligt
5.1 d) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med hänsyn
till att vid beräkningen av de sammanlagda beloppen för servisavgiften 5.1 a)
inte räknas till högre belopp än 100 % av avgiften även om servisledningarna
lagts vid olika tillfällen och avgiften därmed blivit högre.
5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats,
eller efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. Är
fastigheten obebyggd ska lägenhetsavgift inte betalas.
5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare
förbindelsepunkter ska tillkommande avgifter enligt 5.1 betalas.
Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats, ska tillkommande avgift enligt 5.1 betalas,
som om förbindelsepunkt för Df upprättats.
5.6 Ökas fastighets tomtyta ska tomtyteavgift enligt 5.1 d) för tillkommande
tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses förut
vara betald.
Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i
5.3.
5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs byggnad (om tidigare obebyggd) eller
ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet ska erläggas
avgift enligt 5.1 c) för varje tillkommande lägenhet samt ytterligare avgift
enligt 5.1 d) om föreskriften i 5.3 andra stycket så medger.
5.8 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än
övriga servisledningar för fastigheten ska, utöver avgift enligt 5.1, erläggas en
etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 5.1 a), för tre ledningar.
Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att
arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar.
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6.

Anläggningsavgift för allmän platsmark
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning ska erlägga
anläggningsavgift. I avgiften ingår mervärdesskatt (moms 25 %).
Avgift utgår för avvattnad allmän platsmark med:
Kr inkl. moms
en avgift per avvattnad m2 hårdgjord yta

7.

192,93

Serviser på annat sätt
7.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av
huvudmannen ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra
anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, ska fastighetsägaren som
begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna kostnader härför.
7.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning ska utföras i stället för
redan befintlig och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är
fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del
med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare
servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare
servisledningens allmänna del.
7.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och
med annat läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta
fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen
och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den
tidigare servisledningens ålder och skick.

8.

Indexreglering
Avgifter enligt punkterna 5-6 är baserade på indextalet 336,04 (2019-10) i
konsumentprisindex KPI(1980=100). När detta index ändras, har huvudmannen
rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.
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Brukningsavgifter
9.

Brukningsavgift för bebyggda fastigheter
9.1 Brukningsavgift ska betalas för bebyggd fastighet. I avgifterna ingår
mervärdesskatt (moms 25 %).
Avgift utgår per fastighet med:
Samtliga
vattentjänster

Kr inkl. moms
a)

b)

c)

Grundavgift
en fast avgift per
år
Lägenhetsavgift
en avgift per år
och
lägenhet/lägenhets
ekvivalent
Kubikmeteravgift
en avgift per m3
levererat vatten

4303

3381

39,13

Varav per vattentjänst
V

S

Df

1721

2152

430

40 %

50 %

10 %

1352

1690

339

40 %

50 %

10 %

15,65

23,48

40 %

60 %

-

9.2 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till
fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet
vattenförbrukningen tillsvidare inte ska fastställas genom mätning, tas avgift
enligt 9.1 c) ut efter en antagen förbrukning om 150 m3/lägenhet och år för
permanentbostad och 75 m³/lägenhet och år för fritidsbostad. Grundavgiften 9.1
a) och lägenhetsavgiften 9.1 b) ska också betalas då fastigheten inte har
mätning.
9.3 Vid vattenförsäljning via tillfälligt tappställe, uttas dels särskilda avgifter,
enligt punkt 12, och dels brukningsavgift enligt 9.1 c). För så kallat byggvatten,
antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet, om mätning
inte sker.
9.4 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) ska erläggas en årlig
avgift med ett belopp motsvarande 50 % av den fasta avgiften enligt 9.1 a).
Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.
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9.5 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter
huvudmannen undersöka mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt
eller om fastighetsägaren begär det.
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två
kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare,
STAFS 2007:2.
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har
huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen.
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd
undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära
prövning av frågan hos mark- och miljödomstolen.
9.6 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren
härvid godkänns, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för
undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av punkt 12.
9.7 För spillvattenmängd, som med huvudmannens medgivande avleds till
dagvattenledning (kylvatten o d), ska erläggas avgift med 30 % av avgiften
enligt 9.1 c).
9.8 Avledande av spillvatten med extra föroreningsmängd förutsätter att avtal
upprättas mellan huvudmannen och fastighetsägaren.
För fastigheter där spillvattnet är extra förorenat och dess sammansättning
väsentligt avviker från normalt hushållsspillvatten debiteras en extra
reningsavgift som regleras i avtal.
9.9 Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad
vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till
avloppsnätet ska avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd
spillvatten som avleds till avloppsnätet.
Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av
ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som
överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren.
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan
grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna
vatten och spillvatten är avsevärd.

10.

Brukningsavgift för obebyggd fastighet
10.1 För obebyggd fastighet ska brukningsavgift erläggas med 50 % av
avgifterna per vattentjänst, enligt 9.1 a).
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11.

Brukningsavgift för allmän plats
Den som förvaltar allmän platsmark ska erlägga brukningsavgift. I avgiften
ingår mervärdesskatt (moms 25 %).
Avgift utgår för avvattnad allmän platsmark med:
Kr inkl. moms
en årlig avgift per avvattnad m2 hårdgjord yta.

12.

1,45

Särskilda avgifter
12.1 Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på
grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts
eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande
avgifter:
Observera att endast huvudmannens personal får
stänga av eller sätta på vattentillförsel,
sätta upp eller ta ner vattenmätare.

Kr inkl.
moms

Avstängning eller påsläpp av vattentillförsel, fria dagar vår
och höst, beställt en vecka innan.

0

Avstängning eller påsläpp av vattentillförsel, andra dagar,
beställt en vecka innan.

288

Avstängning eller påsläpp av vattentillförsel, akut besök.

1152

Uppsättning eller nedtagning av vattenmätare, beställt en
vecka innan.

288

Uppsättning eller nedtagning av vattenmätare, akut besök.

1152

Vinterförvaring av nedtagen vattenmätare.

288

Länsning av vattenmätarbrunn

1152

Extra avläsning av mätare

576

Förgäves besök (gäller vid överenskommet/aviserat besök)

576

Undersökning av vattenmätare på begäran av kund och fel
kan ej konstateras, tillkommer avgift för nedtagning och
uppsättning.

1152

Sönderfrusen eller skadad vattenmätare, tillkommer avgift
för nedtagning och uppsättning.

576
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Avgift tas ut från Räddningstjänsten för släckvatten,
underhåll av brandposter, samt kontinuerlig uppdatering
av kartmaterial för brandposter.
Årlig avgift för släckvatten

Tillfälligt tappställe eller byggvatten.
Observera att endast huvudmannens personal får
upprätta eller avveckla tillfälligt tappställe.

Kr. inkl.
moms
345550

Kr inkl.
moms

Tillgång till tillfälligt tappställe, avgift per påbörjad vecka.
tillkommer avgift för upprättande och avveckling,
tillkommer rörlig avgift enligt 9.1 c).

288

Upprättande eller avveckling av tillfälligt tappställe, akut
besök.

1152

Upprättande eller avveckling av tillfälligt tappställe, beställt
en vecka innan.

288

Uthyrning av brandposthuvud.
Observera att endast huvudmannens personal får
anvisa brandpost/spolpost.

Kr inkl.
moms

Hyra av brandposthuvud, avgift per påbörjad vecka,
tillkommer rörlig avgift enligt 9.1 c).

288

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid
debiteras ett tillägg om 100 % av ovan angivna belopp.

Sida 12 (14)
VA-taxa 2016
239

12.2

Mottagningsavgift tas ut av verksamhetskunder.
Mottagningsavgift för externslam

Avgift per kubikmeter externslam som avlämnas vid av
kommunen anvisad punkt för avlämning av externslam.
Mottagningsavgift för förbehandlat processavloppsvatten

Kr inkl.
moms
276

Kr inkl.
moms

Avgift per m3

14,39

Avgift per kg COD m3

8,63

Avgift per kg fosfor

144

Avgift per kg kväve

144

Avgift per kg fett

288

Avdrag på avgiften (!) per kg löst BOD7 i förbehandlat
processavloppsvatten, som leds till anvisad
mottagningspunkt

- 8,63

15.13. Debitering av brukningsavgift
Avgift enligt 9.1 a och b debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller
halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 9.1 c debiteras i efterskott
på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning
eller annan grund som anges i punkt 9. Avgift enligt 11 debiteras en gång
årligen, för innevarande år. Avgifter enligt 12 debiteras i efterskott per månad,
kvartal, tertial eller halvår enligt beslut av huvudmannen.
Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får
mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning
och debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per
år. Avläsning och debitering bör där jämte ske på fastighetsägarens begäran
med anledning av fastighetsöverlåtelse.

16.14. Indexreglering
Avgifter enligt punkterna 9-12 är baserade på indextalet 336,04 (2019-10) i
konsumentprisindex KPI(1980=100). När detta index ändras, har huvudmannen
rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.

Sida 13 (14)
VA-taxa 2016
240

Särförhållanden
17.15. Skälighetsprövning
Om det efter utredning visar sig att det inte är skäligt att för viss fastighet
beräkna avgift enligt denna taxa, får huvudmannen i stället avtala med
fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

18.16. Avtal vid särskild användning av VA-anläggningen
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta
eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller
har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden,
får huvudmannen i stället avtal med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig
om avgiftens storlek.

***
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande
tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av Mark och miljödomstolen
jämlikt 53 § lagen om allmänna vattentjänster.
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1. Bakgrund
Verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen.
Med verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen (kallat VAverksamhetsområdet) avses det geografiska område där VA-försörjningen ska
ordnas med en allmän VA-anläggning. Verksamhetsområdet omfattar normalt
hela fastigheter. Även allmänplatsmark och annan mark kan ingå i VAverksamhetsområdet. Det är kommunfullmäktige som fastställer VAverksamhetsområdet.
Regelverk inom VA-verksamhetsområdet
Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) reglerar dels kommunens
skyldighet att upprätta VA-verksamhetsområde och dels det VA-rättsliga
förhållandet mellan kommunen och fastighetsägarna inom VAverksamhetsområdet. Statens VA-nämnd kan pröva tvister mellan kommun och
fastighetsägare inom VA-verksamhetsområdet. Inom VA-verksamhetsområdet
gäller också av kommunfullmäktige beslutade lokala föreskrifter:


Allmänna bestämmelser för brukande av VA-anläggningen (ABVA)



VA-taxa för den allmänna VA-anläggningen.

Regelverk utanför VA-verksamhetsområdet
I vissa fall kan områden utanför VA-verksamhetsområdet erbjudas VAanslutning. Normalt erbjuds V bara samtidigt med S. Utanför VAverksamhetsområdet gäller inte med automatik lagen om allmänna
vattentjänster, inte ABVA och inte VA-taxan. Däremot gäller bl.a.
kommunallagen, med krav på likabehandling och kommunen kan avtala om att
ABVA’n och VA-taxan ska gälla även för dem som VA-ansluts utanför VAverksamhetsområdet. I avtal skrivs även in annat av vikt, t.ex. att kommunalt
VA inte får kopplas vidare från området till andra områden, utan kommunens
skriftliga godkännande.
VA-taxans avgifter består av tre huvudkategorier:
I. Anslutningsavgifter (engångsavgifter)
II. Brukningsavgifter (periodiska avgifter)
III. Särskilda avgifter (avgifter vid särskilda åtaganden)
Brukningsavgifter och särskilda avgifter är de samma utom som inom VAverksamhetsområdet. Anslutningsavgifter kan däremot vara annorlunda utanför
VA-verksamhetsområdet. Följande riktlinjer har tagits fram för att
huvudmannen på ett enhetligt och korrekt sätt ska beräkna VAanslutningsavgift för områden utanför VA-verksamhetsområdet.
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Avgifter nedan är baserade på 2010 års VA-taxa. När taxans belopp ändras,
ändras även avgiftsbeloppen nedan med automatik. Ändras taxans konstruktion
kan dessa riktlinjer behöva ändras i sin helhet. Policyn avser normala
förhållanden vid avtalsanslutning. Om det efter utredning visar sig att det inte
är skäligt att för visst område beräkna avgift enligt denna policy, får
huvudmannen i stället avtala med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig
om avgiftens storlek på annat grund.
Reduktionen av avgifterna görs utifrån följande princip - Normalfallet:
Hela området/exploateringsområdet som ska anslutas betraktas vid
avgiftsberäkningen som om det vore en fastighet vid anslutningstillfället:
 Servisavgift och Förbindelsepunktsavgift uttages som om
området/exploateringsområdet vore en fastighet, vanligen en
servisavgift och en förbindelsepunktsavgift till området.
 Lägenhetsavgiften kan anses vara den parameter som bäst speglar
nyttan av va-anslutningen för området/exploateringsområdet och uttages
därför fullt ut.
 Tomtyteavgiften är främst relaterad till kostnader för utbyggnad av det
lokala nätet, vilket görs av aktörerna i området/exploateringsområdet.
Denna avgift tas därför normalt inte ut.
Dessa Riktlinjer beskriver hur anslutningsavgift ska tas ut i följande
fall:


Område utanför VA-verksamhetsområdet.
VA-ledningar byggs ut till en eller flera fastigheter eller en
gemensamhetsanläggning i ett område utanför VAverksamhetsområdet. Fastighetsägaren/gemensamhetsanläggningen
erlägger en anslutningsavgift som beräknas som en reducerad
anläggningsavgift. Om fastigheten i framtiden skulle införlivas i den
allmänna VA-anläggningen, ska fastighetsägaren då betala tilläggsavgift
upp till ordinarie anläggningsavgift. Detta regleras närmare i ett
anslutningsavtal med fastigheten/gemensamhetsanläggningen.



Område direkt utanför verksamhetsområdet för Björholmen,
Märrslätten och Bö-Klåva där Särtaxa tillämpas, dvs norr om
Kåresundet
Som ovan, men med andra belopp.



Exploateringsområden, i samband med exploateringsavtal.
VA-ledningarna i ett område byggs ut av en exploatör, i samband med
exploatering av området. Exploatören erlägger en reducerad
anläggningsavgift till kommunen. Detta regleras närmare i ett
Exploateringsavtal för området.
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2. Avgift för VA-anslutning av område
utanför VA-verksamhetsområdet
Med område avses enstaka fastighet, gemensamhetsanläggning för VA eller
motsvarande. Gällande VA-taxa i sin helhet tillämpas, med följande ändring:
5.1 Avgift utgår per område med:
I avgiften ingår mervärdesskatt (moms 25 %).
Per ledning
Kr inkl. moms
a)

Servisavgift
en avgift avseende
framdragning av
varje uppsättning
servisledningar till
förbindelsepunkter
för V, S och Df*
till området.

Tre
ledningar

Två ledningar

En ledning

50 000

42 500
(85%)

35 000
(70%)

Per vattentjänst

b)

c)

d)

Samtliga
vattentjänster

V

S

Df

Dg

Förbindelsepunktsavgift
en avgift avseende
upprättande av varje
uppsättning
förbindelsepunkter
för V, S och Df*
till området.

60 000

18 000
(30%)

30 000
(50%)

12 000
(20%)

-

Lägenhetsavgift
en avgift per
lägenhet/lägenhetsekvivalent
i området.

50 000

15 000
(30%)

25 000
(50%)

10 000
(20%)

-

0,00

0,00

0,00

-

0,00

Tomtyteavgift
Uttages inte för
området.

Om området senare införlivas i VA-verksamhetsområdet tillämpas gällande
taxa, vilket framför allt innebär att tomtyteavgift uttages.
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3. Avgift för VA-anslutning av område direkt
utanför VA-verksamhetsområdet för
Björholmen, Märrslätten och Bö-Klåva där
Särtaxa tillämpas, dvs norr om Kåresundet
Med område avses enstaka fastighet, gemensamhetsanläggning för VA eller
motsvarande. Gällande VA-taxa i sin helhet tillämpas, med följande ändring:
5.9 Avgift utgår per område med:
I avgiften ingår mervärdesskatt (moms 25 %).
Per ledning
Kr inkl. moms
a)

Servisavgift
en avgift avseende
framdragning av varje
uppsättning servisledningar
till förbindelsepunkter för V
och S till området.

Två ledningar

En ledning

98 311

83 564
(85%)

Per vattentjänst
b)

c)

d)

V och S

V

S

Förbindelsepunktsavgift
en avgift avseende
upprättande av varje
uppsättning
förbindelsepunkter för V och
S till området.

118 744

47 498
(40%)

71 246
(60%)

Lägenhetsavgift
en avgift per
lägenhet/lägenhetsekvivalent
i området.

100 238

40 095
(40%)

60 143
(60%)

0,00

0,00

0,00

Tomtyteavgift
Uttages inte för området.
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4. Avgift för VA-anslutning av
Exploateringsområde,
Gällande VA-taxa i sin helhet tillämpas, med följande ändring:
5.1 Avgift utgår per Exploateringsområde med:
I avgiften ingår mervärdesskatt (moms 25 %).
Per ledning
Kr inkl. moms
a)

Servisavgift
en avgift avseende
framdragning av
varje uppsättning
servisledningar till
förbindelsepunkter
för V, S och Df*
till Exploateringsområdet.

Tre
ledningar

Två ledningar

En ledning

50 000

42 500
(85%)

35 000
(70%)

Per vattentjänst

b)

c)

d)

Samtliga
vattentjänster

V

S

Df

Dg

Förbindelsepunktsavgift
en avgift avseende
upprättande av varje
uppsättning
förbindelsepunkter
för V, S och Df*
till Exploateringsområdet.

60 000

18 000
(30%)

30 000
(50%)

12 000
(20%)

-

Lägenhetsavgift
en avgift per
lägenhet/lägenhetse
kvivalent
i Exploateringsområdet.

50 000

15 000
(30%)

25 000
(50%)

10 000
(20%)

-

0,00

0,00

0,00

-

0,00

Tomtyteavgift
Uttages inte för
Exploateringsområdet.
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5. Tillämpningsexempel
Normalt erbjuds aldrig enbart V till bostadsfastigheter. Önskas kommunalt V,
ska även kommunalt S samtidigt beställas. Däremot kan fastigheter utanför
VA-verksamhetsområdet som inte önskar kommunalt V ibland ändå erbjudas
enbart kommunalt S.
Exempel 1a:
En villa utanför verksamhetsområdet ansluts till (V,S,D):
50’000 + 60’000 + 50’000 = 160’000 kr ink. moms.
Exempel 1b:
En villa utanför verksamhetsområdet ansluts till (S):
35’000 + 30’000 + 25’000 = 90’000 kr ink. moms.
Exempel 1c:
En VA-förening med 6 villor utanför verksamhetsområdet ansluts till (V,S,D):
50’000 + 60’000 + 6 x 50’000 = 410’000 kr ink. moms.
Exempel 2a:
En villa utanför verksamhetsområdet, norr om Kåresundet ansluts till (V,S):
98’311 + 118’744 + 100’293 = 317’293 kr ink. moms.
Exempel 3a:
Ett exploateringsområde med 30 lägenheter ansluts till (V,S). Ledningarna
övertas därefter av kommunen och verksamhetsområdet utökas.
42’500 + 48’000 + 30 x 40’000 = 1’318’000 kr ink. moms.
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Samhåäll

1 (3)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-09-29

Dnr 2020/137

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Marie-Louise Bergqvist
Förvaltningschef
0304-60 11 44
marie.louise.bergqvist@tjorn.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Justering av VA-taxa 2021
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att:
1. Godkänna justering av befintlig VA-taxa inför verksamhetsår 2021
med följande ändringar, utöver årlig indexreglering.


Brukningsavgift, rörlig del: + X %



Brukningsavgift, fast del: + X %



Anläggningsavgift: +X %

2. Att riktlinjer för VA-anslutning justeras där punkt 4 Avgift för VAanslutning av Exploateringsområde utgår.
3. Justerad taxa gäller från 2021-01-01.
Sammanfattning
Det föreligger behov av justering av befintlig VA-taxa för att få en
verksamhet som har en ekonomisk balans över längre tid.
Planperioden till grund för beräkningarna är 2021- 2026.
VA-verksamheten har därför arbetat fram ett förslag på justering inför
2020:


Brukningsavgift, rörlig del:

+X%



Brukningsavgift, fast del:

+X%



Anläggningsavgift:

+X%

TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

Förslaget inkluderar även att ta bort punkten 4 i riktlinje för anslutning av
VA-anslutningar för en ekonomisk långsiktig hållbar verksamhet.
Indexreglering sker i enlighet med befintlig taxa per den 1 januari 2021.

Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Besöksadress
Kroksdalsvägen 1

Telefon
Fax
E-post

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

249

Org.nr
BG
Internet

212000-1306
641-9741
www.tjorn.se

2 (3)
2020-09-29

Dnr 2020/137

Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-16, § 246
Bilagor
Riktlinjer anslutningsavgifter 2010
På sammanträdet redovisas resterande beslutsunderlag, som kommer
finnas som bilagor införför vidare beslutsgång.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen
VA-avdelningen
Ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2019-11-06 beslut att höja taxan för
VA.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog kommunfullmäktige att, i ett första
steg, besluta om att höja VA-taxan med följande parametrar:


Brukningsavgift, rörlig del:

+9%



Brukningsavgift, fast del:

+9%



Anläggningsavgift:

+5%

Det noterades att taxeändringen enligt förslaget inte ensam kommer att
erhålla ett positivt årsresultat för 2020 utan vidare uppdrag under 2020
ska ge vilket slutligt förslag till taxehöjning som det finns behov av för
en ekonomi i balans.
En arbetsgrupp med extern hjälp inom VA-verksamheten har tagit fram
förslag på ändring av taxan inför 2021 samt klarlagt vilka möjligheter till
intäkter som befintlig taxa innebär för fler brukarkategorier, samt vidare
översyn av nuvarande kostnader och investeringar. Därefter har förslag
till beslut av höjning av taxan tagits fram som underlag, för att 2021 få en
budget i balans.
Barnperspektivet
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram
till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt
berör barn.
Postadress
Tjörns kommun
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Dnr 2020/137

Konsekvens
Fortsatt underfinansiering av VA-verksamheten innebär ett årligt ökande
underskott, som leder till fortsatt belastning av skattekollektivet.

Marie Louise Bergqvist
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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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-09-30

§257

Justering av VA-taxa 2021
2020/137
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att:
1. Godkänna justering av befintlig VA-taxa inför verksamhetsår 2021 med följande
ändringar, utöver årlig indexreglering:




Brukningsavgift, rörlig del: + 20 %
Brukningsavgift, fast del: + 20 %
Anläggningsavgift: + 0 %

2. Att riktlinjer för VA-anslutning justeras där punkt 4 Avgift för VA-anslutning av
Exploateringsområde utgår.
3. Justerad taxa gäller från 2021-01-01.
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
Det föreligger behov av justering av befintlig VA-taxa för att få en verksamhet som
har en ekonomisk balans över längre tid.
Planperioden till grund för beräkningarna är 2021- 2026.
VA-verksamheten har därför arbetat fram förslag på justering inför 2021.
Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-16, § 246
Beslutsunderlag
Riktlinjer anslutningsavgifter 2010
Presenterat beslutsunderlag på sammanträdet
Tjänsteutlåtande 2020-09-29
Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 11:34-11:46 samt 11:50-11:52.
Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Andersson (L) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden föreslår
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-09-30

1. Godkänna justering av befintlig VA-taxa inför verksamhetsår 2021 med följande
ändringar, utöver årlig indexreglering:




Brukningsavgift, rörlig del: + 11 %
Brukningsavgift, fast del: + 11 %
Anläggningsavgift: + 0 %

2. Att riktlinjer för VA-anslutning justeras där punkt 4 Avgift för VA-anslutning av
Exploateringsområde utgår.
3. Justerad taxa gäller från 2021-01-01.
Rikard Larsson (S) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Godkänna justering av befintlig VA-taxa inför verksamhetsår 2021 med följande
ändringar, utöver årlig indexreglering:




Brukningsavgift, rörlig del: + 20 %
Brukningsavgift, fast del: + 20 %
Anläggningsavgift: + 0 %

2. Att riktlinjer för VA-anslutning justeras där punkt 4 Avgift för VA-anslutning av
Exploateringsområde utgår.
3. Justerad taxa gäller från 2021-01-01.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Rikard Larssons (S) förslag
väljs.
Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Peter Anderssons förslag
Nej-röst för Rikard Larssons förslag
Omröstningsresultat
5 Ja-röster, Mats Johansson (L), Urban Möller (MP), Robert Mattsson (C), Peter
Andersson (L) och Lars Carlsson (M)
6 Nej-röster, Stellan Samsson (-), Cyril Esbjörnsson (TP), Stefan Wirtberg (S), Björn
Sporrong (S), Jan Berndtsson (S) och Rikard Larsson (S)
Rikard Larssons förslag väljs
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef
VA-chef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-09-16

§246

Justering av VA-taxa 2021
2019/20
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1. Återremittera ärendet till förvaltningen för fortsatt utredning. Utredningen ska
omfatta hur följande parametrar kan påverka intäkterna om dessa inkluderas i taxan:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Dimensioner på anslutning
Processvatten
Avtalskunder – potential för omreglering för eventuell höjning
Vallhamnsområdet/Tjörns Hamnar AB – inventering av mängd VAanslutningar
Båtföreningen/marinor/båthallar – vilka avtal finns med kommunen
Säsongsavläsning (självavläsning) – konsekvenser med debitering två ggr/år
Avgift brandposthuvud

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
Det föreligger behov av justering av befintlig VA-taxa för att få en verksamhet som
har en ekonomisk balans över längre tid.
VA-verksamheten har därför arbetat fram ett förslag på justering inför 2021.
Planperioden till grund för beräkningarna är 2021- 2026.
Förslaget inkluderar även att ta bort punkten 4 i riktlinje för anslutning av VAanslutningar för en ekonomisk långsiktig hållbar verksamhet.
Indexreglering sker i enlighet med befintlig taxa per den 1 januari 2021.
Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-11-06, § 291
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-13, § 222
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-04, § 324
Kommunfullmäktige 2020-02-20, § 35
Kommunstyrelsen 2020-05-28, § 141
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-09-09
Underlag till förslag till beslut presenteras på sammanträdet.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-09-16

Ärende
Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2019-11-06 beslut att höja taxan för VA.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog kommunfullmäktige att, i ett första steg, besluta
om att höja VA-taxan med följande parametrar:
 Brukningsavgift, rörlig del:
+9%


Brukningsavgift, fast del:

+9%



Anläggningsavgift:

+5%

Det noterades att taxeändringen enligt förslaget inte ensam kommer att erhålla ett
positivt årsresultat för 2020 utan vidare uppdrag under 2020 ska ge vilket slutligt
förslag till taxehöjning som det finns behov av för en ekonomi i balans.
En arbetsgrupp med extern hjälp inom VA-verksamheten har tagit fram förslag på
ändring av taxan samt klarlagt vilka möjligheter till intäkter som befintlig taxa
innebär för fler brukarkategorier, samt vidare översyn av nuvarande kostnader och
investeringar. Därefter har förslag till beslut av höjning av taxan tagits fram som
underlag, för att 2021 få en budget i balans.
På nämndmötet redovisades övriga underlag.
Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 14:59 - kl. 15:14, kl. 15:36 - kl. 15:44,
kl. 15:46 – kl. 15:56 samt kl. 16:04 – kl. 16:11.
Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S) föreslår att ärendet ska återremitteras till förvaltningen för att
specifikt utreda hur följande parametrar kan påverka intäkter om dessa tas med i
taxan:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Dimensioner på anslutning
Processvatten
Avtalskunder – potential för omreglering för eventuell höjning
Vallhamnsområdet/Tjörns Hamnar AB – inventering av mängd VAanslutningar
Båtföreningen/marinor/båthallar – vilka avtal finns med kommunen
Säsongsavläsning (självavläsning) – konsekvenser med debitering två ggr/år
Avgift brandposthuvud

Beslutsgång
Ordföranden finner att samhällsbyggnadsnämnden går på Rikard Larssons (S) förslag
till beslut samt att beslut ska fattas på ett extrainsatt sammanträde den 30 september
2020.
Beslutet skickas till
Förvaltningschef
VA-avdelningen

Justerandes sign
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From:
Sent:
To:
Subject:

Martin Johansen
Thu, 29 Oct 2020 15:23:12 +0100
Torbjörn Hall;Evike Sandor
Tilläggsyrkande VA-taxa

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att ge samhällsbyggnadsnämnden i
uppdrag att tillsammans med andra relevanta aktörer, exempelvis kommunens
ekonomiavdelning och kommunjurist genomföra en översyn av kommunens va-taxa i syfte
att utreda den allmänna va-verksamhetens avgiftsfinansiering. Uppdraget ska särskilt
inrikta sig på eventuell utvecklingspotential vad gäller avgifternas effektivitet,
proportionalitet och ändamålsenlighet.,
1) kontrollera att endast sådant som hör till den allmänna va-anläggningen regleras i taxan,
2) kontrollera att avgifterna är fördelade på det sätt som föreskrivs i lagen om allmänna
vattentjänster,
3) säkerställa att de som tillhandahålls vattentjänster genom allmän va-anläggning inte finansierar
verksamhet som inte ingår i allmän va-anläggning,
4) säkerställa att redovisning görs på sådant sätt att punkterna 2 och 3 går att kontrollera,
5) kontrollera att de kostnader som ligger till grund för avgifterna i va-taxan är möjliga att beakta
vid bestämmande av avgifterna.

Skickat från min iPad

257

258

259

2020-11-19
Svar på interpellation från Rikard Larsson om moderbolagets uttalande om tillsättning av VD i
Tjörns Hamnar AB
För det första tror jag att det kan vara på sin plats att informera, inte minst för allmänheten som
kanske inte är helt uppdaterade på hur kommunen organiserar sin verksamhet, att interpellationen
adresseras till mig i egenskap av kommunstyrelsens ordförande, inte i mitt uppdrag som ordförande i
Tjörns Kommunala Förvaltnings AB vilket möjligen kan förvirra då det är bolagens angelägenheter
som behandlas i interpellationen.
Ärendet är hanterat vid flera tillfällen i Tjörns Kommunala Förvaltnings ABs styrelse och utmynnade i
att bolaget beslutade att tydligt markera sin ståndpunkt i frågan gentemot Tjörns Hamnar AB. En
markering som interpellantens parti valde att inte ställa sig bakom utan man valde istället att inte
delta i beslutet.
Frågan är därmed utagerad.
Martin Johansen
Kommunstyrelsens ordförande
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Kommunfullmäktige 2020-10-15
Interpellation till ordförande i Kommunstyrelsen,
Martin Johansen (L)
Bakgrund,
Tjörns Förvaltnings AB tog den 10 september följande uttalande:
”Mot bakgrund av styrelsen i Tjörns Hamnar ABs (styrelsen) beslut
2020-05-19 om anställning av VD gör styrelsen i Tjörns Kommunala
Förvaltnings AB (moderbolaget) följande uttalande
Moderbolaget har vid sammanträde 2020-05-28 beslutat att uppmana styrelsen i
dotterbolaget att upphäva det aktuella beslutet. Vid tillfället noterades flertalet
felaktigheter i styrelsens hantering av rekryteringen; mot såväl moderbolag,
kommunkoncern, samt den rekryterade i fråga. Granskningsrapporten som styrelsen
beställde från advokatbyrå påtalar att beslutet inte strider mot styrande dokument.
Rapporten belyser dock bara den juridiska aspekten, något som moderbolaget endast
framhävt som sekundärt i aktuella frågan.
Utöver ovanstående noterar moderbolaget även att delar av styrelsen offentligt
kritiserat moderbolagets ledning för dess hantering av frågan. Ett sådant agerande
medför negativa påföljder för hela den kommunala koncernen.
En annan viktig aspekt som styrelsen medvetet har bortsett från är gentemot den
rekryterade verkställande direktören. Moderbolaget gör ingen värdering avseende
verkställande direktörens kompetens eller lämplighet. För samtliga anställda, oavsett
befattning, ska det dock finnas en trygghet i att rekryteringen har genomförts på ett
korrekt sätt. Styrelsen har i detta fall valt att helt frångå gängse rekryteringsprocess
för att uppnå ens eget intresse. Styrelsens agerande är direkt skadligt mot den
rekryterades möjligheter att genomföra de uppgifter som ankommer på en
verkställande direktör. Det råder även vid dags datum ovisshet kring bolagets framtida
roll och existens i organisationen, ett faktum som styrelsen väl känner till och är ännu
en anledning till varför styrelsens beslut anses vara felaktigt och direkt oansvarigt
gentemot koncernen som helhet.”

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

Rikard Larsson (S)
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-10-15

§177

Anmälan av interpellation från Rikard Larsson (S) ställd till
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om
moderbolagets uttalande om tillsättning av VD i Tjörns Hamnar AB
2020/264
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
Sammanfattning
Rikard Larsson (S) har lämnat in en interpellation ställd till kommunstyrelsens
ordförande Martin Johansen (L) om moderbolagets uttalande om tillsättning av VD
i Tjörns Hamnar AB.
Interpellationens innehåll
”Bakgrund,
Tjörns Förvaltnings AB tog den 10 september följande uttalande:
”Mot bakgrund av styrelsen i Tjörns Hamnar ABs (styrelsen) beslut
2020-05-19 om anställning av VD gör styrelsen i Tjörns Kommunala
Förvaltnings AB (moderbolaget) följande uttalande
Moderbolaget har vid sammanträde 2020-05-28 beslutat att uppmana styrelsen i
dotterbolaget att upphäva det aktuella beslutet. Vid tillfället noterades flertalet
felaktigheter i styrelsens hantering av rekryteringen; mot såväl moderbolag,
kommunkoncern, samt den rekryterade i fråga. Granskningsrapporten som styrelsen
beställde från advokatbyrå påtalar att beslutet inte strider mot styrande dokument.
Rapporten belyser dock bara den juridiska aspekten, något som moderbolaget
endast framhävt som sekundärt i aktuella frågan.
Utöver ovanstående noterar moderbolaget även att delar av styrelsen offentligt
kritiserat moderbolagets ledning för dess hantering av frågan. Ett sådant agerande
medför negativa påföljder för hela den kommunala koncernen.
En annan viktig aspekt som styrelsen medvetet har bortsett från är gentemot den
rekryterade verkställande direktören. Moderbolaget gör ingen värdering avseende
verkställande direktörens kompetens eller lämplighet. För samtliga anställda,
oavsett befattning, ska det dock finnas en trygghet i att rekryteringen har
genomförts på ett korrekt sätt. Styrelsen har i detta fall valt att helt frångå gängse
rekryteringsprocess för att uppnå ens eget intresse. Styrelsens agerande är direkt
skadligt mot den rekryterades möjligheter att genomföra de uppgifter som
ankommer på en verkställande direktör. Det råder även vid dags datum ovisshet
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-10-15

kring bolagets framtida roll och existens i organisationen, ett faktum som styrelsen
väl känner till och är ännu en anledning till varför styrelsens beslut anses vara
felaktigt och direkt oansvarigt gentemot koncernen som helhet.”
Min fråga blir då med beskriven bakgrund följande:
1. Hur tänker du som kommunstyrelsens ordförande hantera att Tjörns Hamnars
styrelse agerat ”direkt oansvarigt gentemot koncernen som helhet”?”
Beslutsunderlag
Interpellation den 1 oktober 2020.

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

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

Rikard Larsson (S)
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§178

Anmälan av interpellation från Rikard Larsson (S) ställd till Tjörns
Hamnar ABs styrelseordförande Bo Bertelsen (M) om
moderbolagets uttalande om tillsättning av VD i Tjörns Hamnar AB
2020/265
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
Sammanfattning
Rikard Larsson (S) har lämnat in en interpellation ställd till Tjörns Hamnar ABs
styrelseordförande Bo Bertelsen (M) om moderbolagets uttalande om tillsättning av
VD i Tjörns Hamnar AB.
Interpellationens innehåll
”Bakgrund,
Tjörns Förvaltnings AB tog den 10 september följande uttalande:
”Mot bakgrund av styrelsen i Tjörns Hamnar ABs (styrelsen) beslut
2020-05-19 om anställning av VD gör styrelsen i Tjörns Kommunala
Förvaltnings AB (moderbolaget) följande uttalande
Moderbolaget har vid sammanträde 2020-05-28 beslutat att uppmana styrelsen i
dotterbolaget att upphäva det aktuella beslutet. Vid tillfället noterades flertalet
felaktigheter i styrelsens hantering av rekryteringen; mot såväl moderbolag,
kommunkoncern, samt den rekryterade i fråga. Granskningsrapporten som styrelsen
beställde från advokatbyrå påtalar att beslutet inte strider mot styrande dokument.
Rapporten belyser dock bara den juridiska aspekten, något som moderbolaget endast
framhävt som sekundärt i aktuella frågan.
Utöver ovanstående noterar moderbolaget även att delar av styrelsen offentligt
kritiserat moderbolagets ledning för dess hantering av frågan. Ett sådant agerande
medför negativa påföljder för hela den kommunala koncernen.
En annan viktig aspekt som styrelsen medvetet har bortsett från är gentemot den
rekryterade verkställande direktören. Moderbolaget gör ingen värdering avseende
verkställande direktörens kompetens eller lämplighet. För samtliga anställda, oavsett
befattning, ska det dock finnas en trygghet i att rekryteringen har genomförts på ett
korrekt sätt. Styrelsen har i detta fall valt att helt frångå gängse rekryteringsprocess
för att uppnå ens eget intresse. Styrelsens agerande är direkt skadligt mot den
rekryterades möjligheter att genomföra de uppgifter som ankommer på en
verkställande direktör. Det råder även vid dags datum ovisshet kring bolagets
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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framtida roll och existens i organisationen, ett faktum som styrelsen väl känner till
och är ännu en anledning till varför styrelsens beslut anses vara felaktigt och direkt
oansvarigt gentemot koncernen som helhet.”
Min fråga blir då med beskriven bakgrund följande:
1. Tycker du likadant, som kommunstyrelsens ordförande, att Tjörns Hamnars
styrelse agerat ”direkt oansvarigt gentemot koncernen som helhet”?”
Beslutsunderlag
Interpellation den 1 oktober 2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Svar Interpellation från Alma Sibiran till
kommunfullmäktige 12 november.
Hur stor är användningen av timvikarier i kommunens samtliga
verksamheter?
Svar: Jag kan endast svara för socialnämndens område och där
uppgår timvikarierna till 50 årsarbetare under perioden januariseptember 2020.
Hur stor är den ekonomiska besparingen på användningen av
timvikarier?
Svar: Det är svart att räkna ut exakt den ekonomiska besparingen i
kronor men användning av vikarier kan ge en ekonomisk besparing
om vikarierna har lägre timlön än ordinarie personal samt om man
vid något tillfälle minskar timmarna.
Socialförvaltningen har en administrativ kostnad för att hantera
vikarier. Att verka för en stabil personalkontinutet är viktigt, dels för
våra vårdtagare och för våra anställda.
Socialnämnden har gett äldreomsorgen i uppdrag att målstyra mot
personalkontinutet och självklart kommer ”heltidsresan” markant
reducera behovet av vikarier.
Hur ser ansvariga politiker/tjänstepersoner på följder av
användningen?
Svar: Politiker och tjänstepersoner är helt överens om att det finns en
risk med att använda många vikarier, dels för kvalitén, upplevd
trygghet för våra vårdtagare. Man har som vikarie helt förståeligt inte
samma inblick i verksamheten. Detta kan gälla t.ex.
genomförandeplaner och vara vårdtagares enskilda behov.
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En välplanerad grundbemanning gynnas både de anställda och
vårdtagarna och deras anhöriga av.
Återigen bör betonas att socialnämnden (både majoritet och
opposition) tagit stort ansvar för minska timvikarier och höja
grundbemanningen genom heltidsresan.
Att vara timvikarie innebär en stor otrygghet och stora svårigheter
att själv planera sitt liv och sin tid. Finns det någon plan för att
komma ifrån denna utnyttjande form av anställning?
Svar: Återigen Heltidsresan som vi nu inför kommer att innebära att
antalet vikarier kommer att sjunka framöver.
Viktigt är även att veta att många av våra timvikarier inte har
undersköterskeutbildning och kan därför inte få någon
tillsvidareanställning inom t.ex hemtjänst.
Socialförvaltningen har och har haft under ett antal år olika
utbildningsprojekt där man både studerar till undersköterska och
samtidigt jobbar inom socialförvaltningens område. Detta underlättar
självklart att fler för möjlighet att studera när man kan kombinera
med arbete.
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Interpellation om användningen av timvikarier.
Vi i Vänsterpartiet är nu angelägna om att få svar på följande frågor
och kunna ha en konstruktiv debatt mot ökad anställningstrygghet.
Hur stor är användningen av timvikarier i kommunens samtliga
verksamheter? Hur stor är den ekonomiska besparingen på
användningen av timvikarier? Hur ser ansvariga
politiker/tjänstepersoner på följder av användningen?
I media har många varit kritiska då man såg att timvikarier istället för
anställda var en bidragande orsak till att covid 19 kom in på
äldreboendena. Skedde detta inom Tjörns kommun och hur ser i så fall
ansvarig politiker på detta?
Att vara timvikarie innebär en stor otrygghet och stora svårigheter att
själv planera sitt liv och sin tid. Finns det någon plan för att komma
ifrån denna utnyttjande form av anställning?
För Vänsterpartiet Tjörn
Alma Sibrian
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§179

Anmälan av interpellation från Alma Sibrian (V) ställd till
socialnämndens ordförande Gun Alexandersson Malm (L) om
användningen av timvikarier
2020/266
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
Sammanfattning
Alma Sibrian (V) har lämnat in en interpellation ställd till socialnämndens
ordförande Gun Alexandersson Malm (L) om användningen av timvikarier.
Interpellationens innehåll
”Vi i Vänsterpartiet är nu angelägna om att få svar på följande frågor och kunna ha
en konstruktiv debatt mot ökad anställningstrygghet.
Hur stor är användningen av timvikarier i kommunens samtliga verksamheter? Hur
stor är den ekonomiska besparingen på användningen av timvikarier? Hur ser
ansvariga politiker/tjänstepersoner på följder av användningen?
I media har många varit kritiska då man såg att timvikarier istället för anställda var
en bidragande orsak till att covid 19 kom in på äldreboendena. Skedde detta inom
Tjörns kommun och hur ser i så fall ansvarig politiker på detta?
Att vara timvikarie innebär en stor otrygghet och stora svårigheter att själv planera
sitt liv och sin tid. Finns det någon plan för att komma ifrån denna utnyttjande form
av anställning?”
Beslutsunderlag
Interpellation den 5 oktober 2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Svar på Robert Bull´s Vänsterpartiet (tidigare S och C) interpellation
avseende behov av ett lågtröskelboende inom Tjörns kommun
Först vill jag bara bekräfta behovet inom Tjörns kommun gällande ett
lågtröskelboende.
Robert Bull, jag och både tidigare och nuvarande ledamöter i
socialnämnden har länge drivit denna fråga.
Det välfungerade boendet vi hade i kommunen stängdes av
räddningstjänsten, boendet hade ingen personal men tillsyn 4–5
gånger per vecka.
Vi har efter stängningen inte kunnat effektuera ett nytt boende på
grund av brist på byggnader som passar till denna typ av verksamhet.
Tjörns kommun har varit drivande i kontakt med Orust och
Stenungssunds kommuner för att om möjligt inrätta denna typ av
boende tillsammans. Tyvärr stöter vi på en del problem.
Man befarar överklagande från grannar till tänkt boende.
Vill inte att ”andra kommuners boende” skall skriva sig i kommunen
där boendet placeras.
Man oroas för att boendet ”drar till sig” problem.
Den bemanning som Robert Bull föreslår samt övrig finansiering är
nästintill att jämföra med ett HVB hem (Hem för vård och boende).
Det är har vi inte behov av, däremot ett lågtröskelboende.
Socialnämnden har tillsammans med Tjörns Bostads AB i den
övergripande lokalförsörjningskartläggningen begärt att man tittar på
möjligheter till loktröskelboende eller att man avsätter visst antal
lägenheter med samma syfte.
Uppdraget är bland annat att titta på hur andra kommuner har byggt
upp sin verksamhet så att skälig levnadsnivå bibehålles.
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Socialnämnden kommer tillsammans med Tjörns Bostads AB och
integrationsenheten även inrätta en boende koordinator. Där
uppgiften bland annat kommer att vara hur man samverkar om
bostäder för det mest utsatta grupperna generellt.
Effekten av att inrätta en ny sådan tjänst är att minska ”koncernens”
kostnad för ersättningsboende samt öka tryggheten i våra
bostadsområden.
Kan detta inrättas slipper våra socialsekreterare lägga tid på att leta
boende, som ofta blir dyra, lättare att jobba med målgruppen i syfte
att minska missbruk och psykisk ohälsa.
Men för att inrätta ett lågtröskelboende krävs ett
kommunövergripande förhållningsätt även samfinansiering och delat
ansvar.
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From:
Sent:
To:
Subject:

Robert Bull
Wed, 18 Nov 2020 14:43:47 +0000
Johan Nilsson
VB: Lågtröskelboende i kommunen

Ämne: Lågtröskelboende i kommunen

Interpellation till Socialnämndens ordförande Gun Alexandersson-Malm

Behov av ett lågtröskelboende i kommunen:
Denna boendeform behövs för klienter i kommunen som oftast både har psykiatrisk eller/och
missbruksproblematik. Dessa personer har oftast straffat ut sig i den ordinarie bostadskön
hos kommunens egna bostadsbolag, TBAB. De har varit föremål för olika vräkningar på grund
av misskötsel, uteblivna inbetalningar av hyror, skadegörelse skapat otrygghet hos andra
hyresgäster
kriminell verksamhet med mera. Behoven av någon slags boendeform kvarstår. Oftast kan de
"sköta" sig
kortare perioder för att sedan accelerera i sitt missbruk beteende eller negativ utåtagerande
utifrån sin
psykiska ohälsa. Socialtjänsten ansvar i stora drag är att de måste erbjudas tak över huvudet i
någon form.
Fram till 2013 hade Tjörns kommun ett sådant boende inhyst i den så kallade "Läkarvillan" i
Kållekärr.
Denna stängdes per omgående av räddningstjänsten med anledning av brandrisken. Boendet
var då
inte bemannat med personal vilket också var ett krav från räddningstjänsten.
Dessa klienter ingår inom olika enheters ansvarområden. Dels inom vuxenenheten som per
definition
arbetar med vuxna med ovanstående problematik. Dels arbetar försörjningsstöds enheten med
samma
målgrupp. Då handlar det om att klienterna kanske just då ej är aktuella inom vuxengruppen
men att de
ändå kommer till mottaget pga. hemlöshet.
I dagsläget har vi i ca 4–5 personer som behöver denna insats. Dessa 4–5 personer är aktuella
för
för bistånd till egen försörjning.
Kostnader:
Min bedömning är att man får självfallet titta närmare på, utifrån ett ekonomiskt perspektiv i att
bedriva ett lågtröskelboende i kommunen är följande:
Minst två-tre årsarbetande med utbildning i beroende/psykiatri, gärna någon form av
beteendevetare. Kostnad 1–1,5 miljoner kr/året.
Hyra för boendet. Här är oklart vad som finns i kommunen.
Bil dator, telefoni, kontor ca: 200.000-300.000 kr/år.
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Tillsyn på kvällar och helger av vaktbolag. oklart med kostnaden.
Möblera lägenheterna med möbler och andra husgeråd, oklar kostnad.
Samt andra kostnader som vatten, sophantering, buffert för reparation m.m
Min fråga blir med beskriven bakgrund:
Har Socialnämnden några planer att tillgodose denna grupp med ett boende?
Robert Bull (V)
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Anmälan av interpellation från Robert Bull (V) fd (C)
ställd till socialnämndens ordförande Gun
Alexandersson Malm (L) om lågtröskelboende i
kommunen
2020/324
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
Sammanfattning
Robert Bull (V) fd (C) har lämnat in en interpellation ställd till
socialnämndens ordförande Gun Alexandersson Malm (L) om
lågtröskelboende i kommunen.
Interpellationens innehåll
”Behov av ett lågtröskelboende i kommunen:
Denna boendeform behövs för klienter i kommunen som oftast både
har psykiatrisk eller/och missbruksproblematik. Dessa personer har
oftast straffat ut sig i den ordinarie bostadskön hos kommunens egna
bostadsbolag, TBAB. De har varit föremål för olika vräkningar på
grund av misskötsel, uteblivna inbetalningar av hyror, skadegörelse
skapat otrygghet hos andra hyresgäster kriminell verksamhet med
mera. Behoven av någon slags boendeform kvarstår. Oftast kan de
"sköta" sig kortare perioder för att sedan accelerera i sitt missbruk
beteende eller negativ utåtagerande utifrån sin psykiska ohälsa.
Socialtjänsten ansvar i stora drag är att de måste erbjudas tak över
huvudet i någon form.
Fram till 2013 hade Tjörns kommun ett sådant boende inhyst i den så
kallade "Läkarvillan" i Kållekärr.
Denna stängdes per omgående av räddningstjänsten med anledning av
brandrisken. Boendet var då inte bemannat med personal vilket också
var ett krav från räddningstjänsten.
Dessa klienter ingår inom olika enheters ansvarområden. Dels inom
vuxenenheten som per definition arbetar med vuxna med ovanstående
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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problematik. Dels arbetar försörjningsstöds enheten med samma
målgrupp. Då handlar det om att klienterna kanske just då ej är aktuella
inom vuxengruppen men att de ändå kommer till mottaget pga.
hemlöshet.
I dagsläget har vi i ca 4–5 personer som behöver denna insats. Dessa 4–
5 personer är aktuella för bistånd till egen försörjning.
Kostnader:
Min bedömning är att man får självfallet titta närmare på, utifrån ett
ekonomiskt perspektiv i att bedriva ett lågtröskelboende i kommunen
är följande:
Minst två-tre årsarbetande med utbildning i beroende/psykiatri, gärna
någon form av beteendevetare. Kostnad 1–1,5 miljoner kr/året.
Hyra för boendet. Här är oklart vad som finns i kommunen.
Bil dator, telefoni, kontor ca: 200.000-300.000 kr/år.
Tillsyn på kvällar och helger av vaktbolag. oklart med kostnaden.
Möblera lägenheterna med möbler och andra husgeråd, oklar kostnad.
Samt andra kostnader som vatten, sophantering, buffert för reparation
m.m
Min fråga blir med beskriven bakgrund:
Har Socialnämnden några planer att tillgodose denna grupp med ett
boende?
Beslutsunderlag
Interpellation den 18 november 2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2020-12-03
Svar på interpellation från Benny Halldin (S) om förskola i Skärhamn
1. Eftersom kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ så
kan naturligtvis ingen annan politisk instans under normala omständigheter
upphäva dess beslut.
2. Ingen politisk instans mig veterligen.
Martin Johansen
Kommunstyrelsens ordförande
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Kommunfullmäktige 2020-11-12
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Martin Johansen (L).
Bakgrund,
Den 13 juni 2019 beslöt kommunfullmäktige att;
”Bevilja starttillstånd för ny förskola i Skärhamn enligt barn- och utbildningsnämndens
begäran.”
Den 11 juni 2020 besvarade ordförande i Tjörns Bostads AB, Magne Hallberg en
interpellation att ”Projekteringen av förskolan är stoppad i väntan på skolutredningen.”
Frågan om vem eller vilken politisk instans som på detta sätt har satts sig över
kommunfullmäktiges beslut förblev obesvarad under kommunfullmäktiges möte.
Trots att det gått nästan ett halvår sedan interpellationen diskuterades har inget nytt
beslut fattats i kommunfullmäktige.
Under Tjörns kommunala förvaltnings AB möte den 29 oktober 2020 gavs besked att
arbetet fortsatt är stoppat, inte av någon tjänsteman utan av en politisk nivå.

Mina frågor blir då med beskriven bakgrund följande:
1. Vem eller vilken politisk instans inom kommunen tycker du kan
sätta sig över kommunfullmäktiges beslut?
2. Vem eller vilken politisk instans har stoppat projekteringen av
förskolan i Skärhamn?

Benny Halldin (S)
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§208

Anmälan av interpellation från Benny Halldin (S) ställd till
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om
förskola i Skärhamn
2020/313
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
Sammanfattning
Benny Halldin (S) har lämnat in en interpellation ställd till
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om förskola i
Skärhamn.
Interpellationens innehåll
”Bakgrund,
Den 13 juni 2019 beslöt kommunfullmäktige att;
”Bevilja starttillstånd för ny förskola i Skärhamn enligt barn- och
utbildningsnämndens begäran.”
Den 11 juni 2020 besvarade ordförande i Tjörns Bostads AB, Magne
Hallberg en interpellation att ”Projekteringen av förskolan är stoppad i
väntan på skolutredningen.”
Frågan om vem eller vilken politisk instans som på detta sätt har satts
sig över kommunfullmäktiges beslut förblev obesvarad under
kommunfullmäktiges möte.
Trots att det gått nästan ett halvår sedan interpellationen diskuterades
har inget nytt beslut fattats i kommunfullmäktige.
Under Tjörns kommunala förvaltnings AB möte den 29 oktober 2020
gavs besked att arbetet fortsatt är stoppat, inte av någon tjänsteman
utan av en politisk nivå.
Mina frågor blir då med beskriven bakgrund följande:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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1. Vem eller vilken politisk instans inom kommunen tycker du kan
sätta sig över kommunfullmäktiges beslut?
2. Vem eller vilken politisk instans har stoppat projekteringen av
förskolan i Skärhamn?”
Beslutsunderlag
Interpellation den 2 november 2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige 2020-11-12
Interpellation till Barn- och utbildningsnämndens
ordförande Gunnemar Olsson (L).
Bakgrund,
Den 13 juni 2019 beslöt kommunfullmäktige att;
”Bevilja starttillstånd för ny förskola i Skärhamn enligt barn- och utbildningsnämndens
begäran.”
Den 11 juni 2020 besvarade ordförande i Tjörns Bostads AB, Magne Hallberg en
interpellation att ”Projekteringen av förskolan är stoppad i väntan på skolutredningen.”
Frågan om vem eller vilken politisk instans som på detta sätt har satts sig över
kommunfullmäktiges beslut förblev obesvarad under kommunfullmäktiges möte.
Trots att det gått nästan ett halvår sedan interpellationen diskuterades har inget nytt
beslut fattats i kommunfullmäktige.
Under Tjörns kommunala förvaltnings AB möte den 29 oktober 2020 gavs besked att
arbetet fortsatt är stoppat, inte av någon tjänsteman utan av en politisk nivå.

Mina frågor blir då med beskriven bakgrund följande:
1. Vem eller vilken politisk instans inom kommunen tycker du kan
sätta sig över kommunfullmäktiges beslut?
2. Vem eller vilken politisk instans har stoppat projekteringen av
förskolan i Skärhamn?

Benny Halldin (S)
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§206

Anmälan av interpellation från Benny Halldin (S) ställd till
barn- och utbildningsnämndens ordförande Gunnemar
Olsson (L) om förskola i Skärhamn
2020/311
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
Sammanfattning
Benny Halldin (S) har lämnat in en interpellation ställd till barn- och
utbildningsnämndens ordförande Gunnemar Olsson (L) om förskola i
Skärhamn.
Interpellationens innehåll
”Bakgrund,
Den 13 juni 2019 beslöt kommunfullmäktige att;
”Bevilja starttillstånd för ny förskola i Skärhamn enligt barn- och
utbildningsnämndens begäran.”
Den 11 juni 2020 besvarade ordförande i Tjörns Bostads AB, Magne
Hallberg en interpellation att ”Projekteringen av förskolan är stoppad i
väntan på skolutredningen.”
Frågan om vem eller vilken politisk instans som på detta sätt har satts
sig över kommunfullmäktiges beslut förblev obesvarad under
kommunfullmäktiges möte.
Trots att det gått nästan ett halvår sedan interpellationen diskuterades
har inget nytt beslut fattats i kommunfullmäktige.
Under Tjörns kommunala förvaltnings AB möte den 29 oktober 2020
gavs besked att arbetet fortsatt är stoppat, inte av någon tjänsteman
utan av en politisk nivå.
Mina frågor blir då med beskriven bakgrund följande:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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1. Vem eller vilken politisk instans inom kommunen tycker du kan
sätta sig över kommunfullmäktiges beslut?
2. Vem eller vilken politisk instans har stoppat projekteringen av
förskolan i Skärhamn?”
Beslutsunderlag
Interpellation den 2 november 2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

284

Kommunfullmäktige 2020-11-12
Interpellation till ordförande i Tjörns Bostads AB,
Magne Hallberg (KD).
Bakgrund,
Den 13 juni 2019 beslöt kommunfullmäktige att;
”Bevilja starttillstånd för ny förskola i Skärhamn enligt barn- och utbildningsnämndens
begäran.”
Den 11 juni 2020 besvarade du en interpellation att ”Projekteringen av förskolan är
stoppad i väntan på skolutredningen.”
Frågan om vem eller vilken politisk instans som på detta sätt har satts sig över
kommunfullmäktiges beslut förblev obesvarad under kommunfullmäktiges möte.
Trots att det gått nästan ett halvår sedan interpellationen diskuterades har inget nytt
beslut fattats i kommunfullmäktige.
Under Tjörns kommunala förvaltnings AB möte den 29 oktober gavs besked att arbetet
fortsatt är stoppat, inte av någon tjänsteman utan av en politisk nivå.

Mina frågor blir då med beskriven bakgrund följande:
1. Vem eller vilken politisk instans inom kommunen tycker du kan
sätta sig över kommunfullmäktiges beslut?
2. Vem eller vilken politisk instans har stoppat projekteringen av
förskolan i Skärhamn?

Benny Halldin (S)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-11-26
Kommunfullmäktige

§207

Anmälan av interpellation från Benny Halldin (S) ställd till
Tjörns Bostads ABs styrelseordförande Magne Hallberg
(KD) om förskola i Skärhamn
2020/312
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
Sammanfattning
Benny Halldin (S) har lämnat in en interpellation ställd till Tjörns
Bostads ABs styrelseordförande Magne Hallberg (KD) om förskola i
Skärhamn.
Interpellationens innehåll
”Bakgrund,
Den 13 juni 2019 beslöt kommunfullmäktige att;
”Bevilja starttillstånd för ny förskola i Skärhamn enligt barn- och
utbildningsnämndens begäran.”
Den 11 juni 2020 besvarade du en interpellation att ”Projekteringen av
förskolan är stoppad i väntan på skolutredningen.”
Frågan om vem eller vilken politisk instans som på detta sätt har satts
sig över kommunfullmäktiges beslut förblev obesvarad under
kommunfullmäktiges möte.
Trots att det gått nästan ett halvår sedan interpellationen diskuterades
har inget nytt beslut fattats i kommunfullmäktige.
Under Tjörns kommunala förvaltnings AB möte den 29 oktober gavs
besked att arbetet fortsatt är stoppat, inte av någon tjänsteman utan av
en politisk nivå.
Mina frågor blir då med beskriven bakgrund följande:
1. Vem eller vilken politisk instans inom kommunen tycker du kan
sätta sig över kommunfullmäktiges beslut?
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-11-26
Kommunfullmäktige

2. Vem eller vilken politisk instans har stoppat projekteringen av
förskolan i Skärhamn?”
Beslutsunderlag
Interpellation den 2 november 2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

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

288

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-09-17

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-08-27

§128

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


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



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



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

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

Kommunstyrelsen, § 67 den 5 mars 2020,

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-08-27

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-03-05
§67

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


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



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



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

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

Utdragsbestyrkande

292

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-02-20

§36

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


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



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



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

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

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-02-20

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-02-07

Dnr 2019/375-141

Kommunstyrelsen

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

Skriv beslutsinstans

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

TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

Sverigedemokraterna Tjörn föreslår i sin motion kommunfullmäktige att
besluta:
•

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

•

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

•

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

Remiss har skickats till Barn och utbildningsnämnden som har
inkommit med svar. Dessutom behandlas skolans samverkan med
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Dnr 2019/375-141

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

Tidigare beslut
Barn och utbildningsnämnden 2020-01-30 §9
Kommunfullmäktige 2019-11-14 § 274
Ärendet
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om entreprenörskap och
företagande i skolan.
Sverigedemokraterna Tjörn föreslår i sin motion kommunfullmäktige att
besluta:
•

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

•

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

•

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

Remiss har skickats till Barn och utbildningsnämnden som har
inkommit med svar. Svaret visat att Tjörns kommun har valt att
uppfylla de nationella målen och riktlinjerna kring studie- och
yrkesvalsvägledning genom att bland annat: uppmana mellanstadiets
elever till frivillig praktik, två veckors prao under årskurs 8 och/eller
årskurs 9, anordna yrkesdagar samt besöka gymnasiedagarna Future
Skills i Göteborg. Där till ges löpande studie- yrkesvalsvägledning till
både elever och lärare inför gymnasievalet. Redan i de lägre
årskurserna ges förutsättningar för att utveckla kunskaper och
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Dnr 2019/375-141

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

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

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

Ann-Britt Svedberg
Kommunchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2020-01-30

§9

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

•

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

Förvaltningens förslag till remissvar
Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet.
Arbetsformerna stimulerar fantasi och skapande. För Tjörns skolor är drivkrafter
och motivation viktiga kompetenser för det entreprenöriella lärandet i alla åldrar. I
ett 1–16 års perspektiv arbetar Tjörns förskolor och skolor med att utveckla
nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod att ta risker. Eleverna tränas också i att
fatta beslut, kommunicera och samarbeta.
I skollag, läroplan och allmänna råd för grundskolan från Skolverket ges riktlinjer
om arbetet med arbetsmarknad och arbetslivets förändringar och villkor samt
utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Studie- och
yrkesvägledning är en rättighet för eleven och skolan har ett viktigt och omfattande
uppdrag att stödja eleverna i att göra väl underbyggda val. Ett viktigt budskap i de
allmänna råden är att undervisning, information och vägledningssamtal tillsammans
utgör den studie- och yrkesvägledning som ska stödja elevens val av studier och
yrke.
Justerandes sign
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I Tjörns kommun har olika vägar valts för att uppfylla dessa mål:
 På mellanstadiet uppmanas eleverna till frivillig praktik, främst
tillsammans med föräldrar.
 På Häggvallskolan och Bleketskolan genomförs minst två praoveckor
under årskurs 8 och/eller årskurs 9.
 Bleket- och Häggvallskolans elever i årskurs 9 besöker varje år
gymnasiedagarna i Göteborg.
 På Bleket- och Häggvallskolan anordnas ”Yrkesdagar” där företag och
vårdnadshavare bjuds in till skolorna för att genomföra olika work shops
samt informera om sina verksamheter respektive yrken.
I olika ämnen ges undervisning om olika yrkesområden och arbetsmiljö. Studie- och
yrkesvägledaren (SYV) genomför vägledningssamtal, enskilt eller tillsammans med
vårdnadshavare. Informationsmöten angående olika studieval hålls av SYV för
elever samt föräldrar. Detta för att eleven ska ges förutsättningar att göra väl
underbyggda studieval.
Redan i de lägre årskurserna ges förutsättningar för att utveckla kunskaper och
erfarenheter för kommande yrkesliv. Detta görs bland annat genom studiebesök i
närområdet.
Eleven behöver också utveckla kunskaper om sig själv och få insikter om sina
intressen, förmågor, möjligheter och eventuella begränsningar samt ges
förutsättningar att reflektera om sig själv och sin egen utveckling i förhållande till
sina mål inför framtiden.
Skolsköterskan erbjuder medicinsk studie- och yrkesvägledning utifrån behov.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige 2019-11-14 § 274
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2020-01-22
Förslag till beslut på sammanträdet
Louise Marklund (M) föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Gert Kjellberg (TP) yrkar tillägg till förvaltningens förslag:
1. Det som motionären föreslår är redan infört genom läroplanen. Kommunens
högstadieskolor har regelbundna kontakter samt besök från näringslivet.
2. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att styrelsen
föreslår att fullmäktige beslutar att avslå motionen i dess helhet.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Louise Marklunds förslag väljs.
Beslutet skickas till
Kommunkansliet
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Barn- och utbildningsnämnden

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

Barn- och utbildningsnämnden

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

•

•

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

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

Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i
klassrummet. Arbetsformerna stimulerar fantasi och skapande. För
Tjörns skolor är drivkrafter och motivation viktiga kompetenser för det
entreprenöriella lärandet i alla åldrar. I ett 1–16 års perspektiv arbetar
Tjörns förskolor och skolor med att utveckla nyfikenhet, självtillit,
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kreativitet och mod att ta risker. Eleverna tränas också i att fatta beslut,
kommunicera och samarbeta.
I skollag, läroplan och allmänna råd för grundskolan från Skolverket ges
riktlinjer om arbetet med arbetsmarknad och arbetslivets förändringar
och villkor samt utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett
globalt samhälle. Studie- och yrkesvägledning är en rättighet för eleven
och skolan har ett viktigt och omfattande uppdrag att stödja eleverna i att
göra väl underbyggda val. Ett viktigt budskap i de allmänna råden är att
undervisning, information och vägledningssamtal tillsammans utgör den
studie- och yrkesvägledning som ska stödja elevens val av studier och
yrke.
I Tjörns kommun har olika vägar valts för att uppfylla dessa mål:
 På mellanstadiet uppmanas eleverna till frivillig praktik, främst
tillsammans med föräldrar.
 På Häggvallskolan och Bleketskolan genomförs minst två
praoveckor under årskurs 8 och/eller årskurs 9.
 Bleket- och Häggvallskolans elever i årskurs 9 besöker varje år
gymnasiedagarna i Göteborg.
 På Bleket- och Häggvallskolan anordnas ”Yrkesdagar” där
företag och vårdnadshavare bjuds in till skolorna för att
genomföra olika work shops samt informera om sina
verksamheter respektive yrken.
I olika ämnen ges undervisning om olika yrkesområden och arbetsmiljö.
Studie- och yrkesvägledaren (SYV) genomför vägledningssamtal, enskilt
eller tillsammans med vårdnadshavare. Informationsmöten angående
olika studieval hålls av SYV för elever samt föräldrar. Detta för att
eleven ska ges förutsättningar att göra väl underbyggda studieval.
Redan i de lägre årskurserna ges förutsättningar för att utveckla
kunskaper och erfarenheter för kommande yrkesliv. Detta görs bland
annat genom studiebesök i närområdet.
Eleven behöver också utveckla kunskaper om sig själv och få insikter om
sina intressen, förmågor, möjligheter och eventuella begränsningar samt
ges förutsättningar att reflektera om sig själv och sin egen utveckling i
förhållande till sina mål inför framtiden.
Skolsköterskan erbjuder medicinsk studie- och yrkesvägledning utifrån
behov.
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Kommunfullmäktige 2019-11-14 § 274
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Beslutet skickas till
Kommunkansliet
Lena Ericsson
Förvaltningschef
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Kommunfullmäktige

2019-11-14

§274

Anmälan av motion från Martin Johansson (SD) om
entreprenörskap och företagande i skolan
2019/375
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.
Sammanfattning
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om entreprenörskap och
företagande i skolan.
Motionens innehåll
”Bakgrund och motivering
Entreprenörskap och företagande ska löpa som en röd tråd genom hela
skolsystemet. Så står det i den nationella strategi som ska främja arbetet med
entreprenörskap i skolan. Men hur gör lärarna för att implementera
entreprenörskap i varje ämne? För många lärare är detta något nytt, ett
ogreppbart område som de aldrig undervisat i förut. Därför måste
entreprenörskap bli ett naturligt inslag i skolan, redan från tidigare åldrar. De
studieresultat en elev uppnår i skolan och de val en elev gör under sin skoltid,
kommer få stor påverkan på hans eller hennes framtid.
Ett felaktigt val kan leda till att personen inte alls kommer till sin rätt under
den utbildning eleven valt - med låga betyg och otillräcklig kunskap som följd.
Så rätt beslut krävs som alltid kunskap, detta gäller oavsett vad valet än handlar
om eller hur gammal - eller ung - eleven är.
Det gör ju så att missmatchning minskar avsevärt.
Genom att bjuda in entreprenörskap och företagandet till skolorna och dess
högstadieklasser, ges högstadieeleverna möjlighet att få djupare kunskap om
samhället, olika företag och olika yrken - vad de innebär och vilka krav som
ställs på dig för att få jobba som det.
Utöver att dom besöker skolor, kan dem med fördel uppmuntras bjuda in
klasser på studiebesök till sig själva i samma syfte.
Sverigedemokraterna Tjörn föreslår därför kommunfullmäktige att besluta:
Justerandes sign
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2019-11-14
•

•

•

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

Beslutsunderlag
Motion den 7 november 2019.
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§165

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

Justerandes sign
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Omröstningsresultat
5 Ja röster: Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Magne Hallberg (KD), Georg
Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP).
5 Nej röster: Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Gert Kjellberg (TP), Cyril
Esbjörnsson (TP), Björn Möller (-).
1 avstår: Martin Johansson (SD).
Med stöd av regler om ordförandens utslagsröst väljs Lars Carlssons (M) förslag.

Justerandes sign
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2020-08-20

§136

Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om att nuvarande
oppositionsråd istället ska benämnas majoritetsråd
2020/31
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Reservation
Rosalie Sanyang (S) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Gert Kjellberg har kommit in med en motion om att nuvarande oppositionsråd
istället ska benämnas majoritetsråd.
Förvaltningen anser att det, mot bakgrund av att Martin Johansson (SD) inte tillhör
något av de partier som utgör styrande majoritet i kommunen, kan anses
missvisande att titulera denne majoritetsråd. Motionen föreslås därför avslås.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige 2020-02-20, § 56
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-02-28
Motion den 24 januari 2020
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till
beslut.
Rosalie Sanyang (S) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) förslag väljs.
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Dnr 2020/31-009

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen

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

TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

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

Ann-Britt Svedberg
Kommunchef
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2020-02-20

§56

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

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

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

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

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-08-20

§137

Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om att säkerställa saklighet
och rättssäkerhet från upphandlade advokatfirmor
2020/37
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Reservation
Rosalie Sanyang (S) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Gert Kjellberg har kommit in med en motion om att fullmäktige ska ge uppdrag till
kommunstyrelsen att utreda huruvida rättssäkerheten samt sakligheten kan
säkerställas rörande advokattjänster.
Förvaltningen anser att det med hänsyn till att kommunen numera hanterar i stort
sett samtliga juridiska ärendena internt saknas anledning att påbörja en utredning
avseende de juridiska tjänster som beställs utifrån. Det föreslås därför att motionen
avslås.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige 2020-02-20, § 57
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-02-28
Motion den 4 februari 2020
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till
beslut.
Rosalie Sanyang (S) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) förslag väljs.
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Dnr 2020/37-100

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen

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

TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

”Tjörns kommuns har flertalet gånger anlitat Front Advokater AB för att
upprätta svar till domstolar etc. Vid genomgång av handlingar som
Front Advokater AB har upprättat finnes det påståenden som inte är
sanningsenliga.
Front Advokater påstår bl.a. att det skett fordon och personolyckor
utanför kommunhuset. Vid kontroll med säkerhetsamordnaren samt
kommunjuristen så existerar det inga sådana förhållanden som
advokatfirman påstår.
Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Besöksadress
Kroksdalsvägen 1

Telefon
Fax
E-post

0304-60 10 00
0304-60 10 19
kommun@tjorn.se
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Advokatfirman påstår också att det inte skett sammanträden i juni 2019
trots att bl.a. fullmäktige samt kommunstyrelsen arbetsutskott
sammanträdde i juni-2019.
Eftersom den berörda advokatfirman tillsynens har svårt för att upprätta
sakliga dokument på kommunens uppdrag så finnes risk att
rättssäkerheten kränkes både för kommunen och för enskilda
kommuninnevånare.
Kommunstyrelsen riskeras att vilseledes att skicka in osakliga handlingar
till domstolar. Det finnes anledning att Tjörns kommun ser över sina
rutiner rörande advokatfirmor för att säkerställa rättssäkerheten och
saklighet.
Fullmäktige föreslås besluta följande:
1. Fullmäktige beslutar att ge uppdrag till kommunstyrelsen att utreda
huruvida rättssäkerheten samt sakligheten kan säkerställas rörande
advokattjänster från Front Advokater AB mfl.”
Kommunen har sedan februari 2020 två kommunjurister. Detta innebär
att kommunen har möjlighet att hantera i stort sett samtliga juridiska
ärenden internt. Behovet av att beställa juridiska tjänster externt har
därmed minskat dramatiskt.
Med hänsyn till den nya organisationen med två kommunjurister är det
lämpligt att avvakta med en egen utredning av kommunens beställda
advokattjänster till dess utfallet av den nya organisationen med två
kommunjurister kunnat utvärderas.
Barnperspektivet
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram
till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt
berör barn.

Ann-Britt Svedberg
Kommunchef

Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn
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Fax
E-post

0304-60 10 00
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-02-20

§57

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

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

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

Gert Kjellberg ledamot för Tjörnpartiet i fullmäktig

TJÖRNPARTIET
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-01
§194

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-09-17

§162

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

Dnr 2018/427-040

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen

Svar ang motion från Socialdemokraterna
angående instiftande av pris för "En hållbar
kommun"
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Sammanfattning
Socialdemokraterna har till kommunfullmäktige den 25 oktober 2018
inkommit med en motion angående instiftan av pris för ”En hållbar
kommun”. Motionen hanterades vid kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-08-22 då den återremitterades för att närmare utreda formerna för
ett hållbarhetspris.
Med hänvisning till yttrande från förvaltningen föreslås att motionen
avslås.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige 2018-11-01
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-05-22 § 169
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-22 § 145
Bilagor
Motion från Socialdemokraterna angående anstiftan av pris för ”En
hållbar kommun”
Beslut från samhällsbyggnadsnämnden angående remiss på motion
Beslut från kommunstyrelsen angående återremiss

TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden

Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Besöksadress
Kroksdalsvägen 1
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Ärendet
Socialdemokraterna har till kommunfullmäktige den 25 oktober 2018
inkommit med en motion: Angående anstiftan av pris för ”En hållbar
kommun”. Socialdemokraterna skriver i motionen att det är viktigt att
kunna lämna en värld i balans till våra barn och barnbarn. Att miljö- och
klimatförändringar pågår och att människan drabbas hårt av dessa
förändringar. Därmed är det viktigt att hitta nya hållbara lösningar för att
minska utsläppen. Framsynta människors idéer, visioner och kunskap
måste tas tillvara. Tjörn har sedan flera år uppmärksammat goda företag,
föreningar i olika sammanhang men inte uppmärksammat dem när de
arbetar hållbart. Kraven blir större på att företag ska kunna redovisa sitt
hållbarhetsarbete. Socialdemokraterna yrkar:


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



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



Att pristagaren uppmärksammas på det kommunfullmäktigemöte
då årsredovisningen presenteras.



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

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

Ann-Britt Svedberg
Kommunchef
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Tjörns kommun
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2019-08-22

§145

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

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


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



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



Att pristagaren uppmärksammas på det kommunfullmäktigemöte då
årsredovisningen presenteras.



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

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2019-06-11

Dnr 2018/427-040

Kommunstyrelsen

Magdalena Patriksson
Avdelningschef
magdalena.patriksson@tjorn.se

Kommunfullmäktige

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

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Besöksadress
Kroksdalsvägen 1

Telefon
Fax
E-post

0304-60 10 00
0304-60 10 19
kommun@tjorn.se
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Ärendet
Socialdemokraterna har till kommunfullmäktige den 25 oktober 2018
inkommit med en motion: Angående anstiftan av pris för ”En hållbar
kommun”. Socialdemokraterna skriver i motionen att det är viktigt att
kunna lämna en värld i balans till våra barn och barnbarn. Att miljö- och
klimatförändringar pågår och att människan drabbas hårt av dessa
förändringar. Därmed är det viktigt att hitta nya hållbara lösningar för att
minska utsläppen. Framsynta människors idéer, visioner och kunskap
måste tas tillvara. Tjörn har sedan flera år uppmärksammat goda företag,
föreningar i olika sammanhang men inte uppmärksammat dem när de
arbetar hållbart. Kraven blir större på att företag ska kunna redovisa sitt
hållbarhetsarbete. Socialdemokraterna yrkar att:


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



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



Att pristagaren uppmärksammas på det kommunfullmäktigemöte
då årsredovisningen presenteras.



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

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

Ann-Britt Svedberg
Kommunchef
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2019-05-07

Dnr 2019/91-

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lina Johansson
Miljöchef
Telefon
lina.johansson@tjorn.se

Samhällsbyggnadsnämnden

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

TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

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


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



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



Att pristagaren uppmärksammas på det kommunfullmäktigemöte
då årsredovisningen presenteras.



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

Barnperspektivet
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram
till att beslutet kan få positiva effekter för barn till följd av att lokala
företag arbetar för hållbarhet ur ett social, ekonomiskt och ekologiskt
perspektiv.
Konsekvens
De direkta konsekvenserna av att instifta ett pris enligt
socialdemokraternas förslag är att priset innebär att resurser behöver
avsättas i rena pengar, arbetstid för personal och materialkostnad osv. De
långsiktiga konsekvenserna kan ge mycket positiva effekter för den
lokala miljön ur framför allt ett socialt och ett ekologiskt perspektiv.
Marie-Louise Bergqvist
Förvaltningschef
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2019-05-22

§169

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

Justerandes sign



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



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


Att pristagaren uppmärksammas på det kommunfullmäktigemöte då
årsredovisningen presenteras.



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

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§153

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

Justerandes sign

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






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

Beslutsunderlag
Motion den 18 oktober 2018.

Justerandes sign

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





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

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-01
§195

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-09-17

§165

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-09-02

Dnr 2019/348-029

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen

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

TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

Det har framkommit att det saknas juridisk vägledning som kan vara alla
förtroendevalda behjälplig då kommunens jurist har hög
arbetsbelastning och måste inkalla dyrbar extern expertis för att
upprätthålla stödet till de förtroendevalda. Därför får inte oppositionen
och allmänheten den vägledning i juridiska frågor som är ett måste för
en rättssäker kommun.
Det är viktigt att oppositionen och allmänheten kan få den hjälp och
rådgivning som behöves för att granska det beslutsfattande som idag sker
inom kommunen och även få hjälp med förslag etc.
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2020-09-02

Dnr 2019/348-029

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

Ann-Britt Svedberg
Kommunchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-05-14

§87

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

Justerandes sign

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

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

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

Gert Kjellberg

TJÖRNPARTIET
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-10-29
Kommunstyrelsen

§222

Svar på motion från Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson
(S), Anette Johannessen (S), Bert-Inge Nordberg (S) om
framtagande av ny äldreplan
2020/90
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
motionen är besvarad.
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit
fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på
annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Socialdemokraterna har lämnat in motion ang framtagande av en
ny äldreplan för Tjörns kommun då det inte finns någon aktuell
sådan.
Då det redan finns ett politiskt beslutat uppdrag att arbeta fram en
äldrestrategi och detta arbete är planerat att återupptas under 2021
så anses motionen besvarad.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 209 den 15 oktober 2020
Kommunfullmäktige, § 86 den 14 maj 2020
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-09-29
Motion ang framtagande av äldreplan
Förslag till beslut på sammanträdet
Magne Hallberg (KD) och Martin Johansson (SD) föreslår att
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-10-15

§210

Svar på motion från Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Anette
Johannessen (S), Bert-Inge Nordberg (S) om framtagande av ny
äldreplan
2020/90
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att besluta motionen som besvarad.
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Socialdemokraterna har lämnat in motion ang framtagande av en ny äldreplan för
Tjörns kommun då det inte finns någon aktuell sådan.
Då det redan finns ett politiskt beslutat uppdrag att arbeta fram en äldrestrategi och
detta arbete är planerat att återupptas under 2021 så anses motionen besvarad.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 86 den 14 maj 2020
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-09-29
Motion ang framtagande av äldreplan
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till
beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-09-29

Dnr 2020/90-730

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande svar på motion angående
framtagande av äldreplan
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att besluta motionen som besvarad.
Sammanfattning
Socialdemokraterna har lämnat in motion ang framtagande av en ny
äldreplan för Tjörns kommun då det inte finns någon aktuell sådan.
Då det redan finns ett politiskt beslutat uppdrag att arbeta fram en
äldrestrategi och detta arbete är planerat att återupptas under 2021 så
anses motionen besvarad.
Bilagor
Motion ang framtagande av äldreplan
Beslutet skickas till
Samtliga förvaltningar och bolag
Ärendet
Rosalie Sanyang, Rickard Larsson, Anette Johannessen samt Bert-Inge
Norberg (samtliga Socialdemokraterna Tjörn) har inlämnat motion enligt
nedan
På senaste pensionärsrådet 2019-12-19 uppdagades det att det inte finns
någon aktuell Äldreplan i Tjörns kommun. Den senaste är från 2008. Det
finns ett utkast från ett tidigare påbörjat arbete från 2014 men som har
avstannat.

TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

I Sverige är ca en fjärdedel av befolkningen ålderspensionärer. I Tjörns
kommun är siffran än högre. Vi blir allt friskare och därmed äldre. Vi
behöver en kommunal Äldreplan för att kunna möta de äldres speciella
behov.

Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Besöksadress
Kroksdalsvägen 1

Telefon
Fax
E-post

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

348

Org.nr
BG
Internet

212000-1306
641-9741
www.tjorn.se

2 (3)
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Dnr 2020/90-730

Det handlar om olika former av boende, särskilt boende,
trygghetsboende, serviceboende och seniorboende med god
tillgänglighet. Äldreplanen skall också innehålla hur man möter behovet
av tillgänglighet, vård och omsorg, hemtjänst, vårdcentralernas arbete
gentemot de äldre, vård och omsorg i livets slutskede, arbete mot
ensamhet och psykisk hälsa hos de äldre, samt stöd till de äldres egna
organiserande.
Eftersom frågorna är sektorsövergripande, bör samtliga nämnder,
Pensionärsrådet, Rådet för Hälsa och social hållbarhet samt de berörda
kommunala bolagen också engageras i framtagandet av en äldreplan.
Vi föreslår således att Kommunfullmäktige beslutar att en ny Äldreplan
ska tas fram under 2020. Kommunstyrelsen bör bli den instans som äger
frågan.
Förvaltningens svar
Precis som anges i motionen tilldelades kommunstyrelsen uppdraget att
ta fram en ny äldrestrategi som skulle ersätta den äldreplan som inte
längre var aktuell. Förslag på Äldreststrategi 2035 skickades på remiss
till samtliga nämnder och styrelser under början av 2017. Förslaget
omarbetades till viss del utifrån inkomna remissvar. Kommunstyrelsen
återremitterade ärendet 2017-05-18 för att förslaget skulle omarbetas
ytterligare. Arbetet med en äldrestrategi har sedan dess legat på is.
Förvaltningen instämmer i motionärernas yrkande att det behövs en
sammanhållen viljeinriktning kopplat till de äldres möjligheter till ett gott
liv – precis som inriktningsmålet i kommunfullmäktiges budget anger.
Just nu pågår omfattande arbete kopplat till strategisk lokalförsörjning för
kommunens olika verksamheter. Detta arbete berör samtliga
verksamheter inom kommunen och kommer att kunna tjäna som ett
underlag även för viktiga ställningstaganden kopplade till vägval för
äldreomsorg och bostäder för äldre. För att få en fullödig äldrestrategi
krävs att kommunen också belyser fler områden kopplade till de äldre på
Tjörn så som till exempel möjligheter till ett aktivt liv samt psykisk och
fysisk hälsa. Samverkan och dialog bör ske inte bara internt inom
kommunens verksamheter och råd utan också externt med kommunens
invånare och civilsamhället. Arbetet med att ta fram en ny äldrestrategi
kräver en sammanhållen planering och projektorganisation.
För att innehållet i en äldrestrategi ska bli bra krävs att samtliga
förvaltningar och bolag avsätter resurser för att bidra med kompetens och
erfarenhet in i arbetet. Det kommer också krävas dialog med till exempel
civilsamhället, befintliga råd inom kommunen samt kommuninvånarna.
Under 2020 är det kommunkansliets avsikt att ta fram ett förslag på hur
arbetet med en ny äldrestrategi skulle kunna utformas. Arbetet med
strategin kommer sedan att påbörjas under 2021.
Postadress
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Dnr 2020/90-730

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

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-05-14

§86

Anmälan av motion från Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S),
Anette Johannessen (S), Bert-Inge Nordberg (S) om framtagande av
ny äldreplan
2020/90
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Anette Johannessen (S) och Bert-Inge
Nordberg (S) har inkommit med en motion om framtagande av ny äldreplan.
Motionens innehåll
”På senaste pensionärsrådet 2019-12-19 uppdagades det att det inte finns någon
aktuell Äldreplan i Tjörns kommun. Den senaste är från 2008. Det finns ett utkast
från ett tidigare påbörjat arbete från 2014 men som har avstannat.
I Sverige är ca en fjärdedel av befolkningen ålderspensionärer. I Tjörns kommun är
siffran än högre. Vi blir allt friskare och därmed äldre. Vi behöver en kommunal
Äldreplan för att kunna möta de äldres speciella behov.
Det handlar om olika former av boende, särskilt boende, trygghetsboende,
serviceboende och seniorboende med god tillgänglighet. Äldreplanen skall också
innehålla hur man möter behovet av tillgänglighet, vård och omsorg, hemtjänst,
vårdcentralernas arbete gentemot de äldre, vård och omsorg i livets slutskede,
arbete mot ensamhet och psykisk hälsa hos de äldre, samt stöd till de äldres egna
organiserande.
Eftersom frågorna är sektorsövergripande, bör samtliga nämnder, Pensionärsrådet,
Rådet för Hälsa och social hållbarhet samt de berörda kommunala bolagen också
engageras i framtagandet av en äldreplan.
Vi föreslår således att Kommunfullmäktige beslutar att en ny Äldreplan ska tas fram
under 2020. Kommunstyrelsen bör bli den instans som äger frågan.”
Beslutsunderlag
Motion den 12 mars 2020.

Justerandes sign
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Förslag till Motion ang. att ta fram en Äldreplan
På senaste pensionärsrådet 2019-12-19 uppdagades det att det inte finns någon aktuell
Äldreplan i Tjörns kommun. Den senaste är från 2008. Det finns ett utkast från ett
tidigare påbörjat arbete från 2014 men som har avstannat.
I Sverige är ca en fjärdedel av befolkningen ålderspensionärer. I Tjörns kommun är
siffran än högre. Vi blir allt friskare och därmed äldre. Vi behöver en kommunal
Äldreplan för att kunna möta de äldres speciella behov.
Det handlar om olika former av boende, särskilt boende, trygghetsboende,
serviceboende och seniorboende med god tillgänglighet. Äldreplanen skall också
innehålla hur man möter behovet av tillgänglighet, vård och omsorg, hemtjänst,
vårdcentralernas arbete gentemot de äldre, vård och omsorg i livets slutskede, arbete
mot ensamhet och psykisk hälsa hos de äldre, samt stöd till de äldres egna
organiserande.
Eftersom frågorna är sektorsövergripande, bör samtliga nämnder, Pensionärsrådet,
Rådet för Hälsa och social hållbarhet samt de berörda kommunala bolagen också
engageras i framtagandet av en äldreplan.
Vi föreslår således att Kommunfullmäktige beslutar
att en ny Äldreplan ska tas fram under 2020.
Kommunstyrelsen bör bli den instans som äger frågan.
Socialdemokraterna
Rosalie Sanyang, Anette Johannessen, Rikard Larsson och Bert –Inge Norberg
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Sammanträdesdatum 2020-10-29
Kommunstyrelsen

§223

Svar på motion från Martin Johansson (SD) och Rikard
Simensen (SD) om öppettider i Tjöns kundcenter
2020/179
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
motionen är besvarad.
Reservation
Martin Johansson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och har
kommit fram till att ett framtida beslut kring tillgänglighet och
service i Kundcenter, bibliotek och turistbyrå kan komma att
påverka eller ge konsekvenser som berör kommunens barn och
unga. Innan beslut är fattat är det dock svårt att se exakt vilka
konsekvenser det kan bli.
Sammanfattning
Martin Johansson (SD) och Rickard Siemensen (SD) har inkommit
med motion kopplat till öppettiderna för Tjörns Kundcenter,
Turistbyrå samt bibliotek.
Motionärerna föreslår att öppettiderna i dessa verksamheter ska
ses över för att optimera resurserna för att tillgodose god service
utifrån efterfråga och behov. Motionärerna menar också att
statistik för verksamheten ska tas fram.
Då det redan pågår arbete och diskussioner kring dessa frågor i
verksamheten föreslår förvaltningen att motionen anses besvarad.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 211 den 15 oktober 2020
Kommunfullmäktige 2020-08-27

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum 2020-10-29
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-09-29
Motion om öppettider i Tjörns Kundcenter 2.0, Turistbyrå och
Bibliotek
Förslag till beslut på sammanträdet
Magne Hallberg (KD), Rosalie Sanyang (S) och Tanja Siladji Dahne
(MP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.
Martin Johansson (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Magne Hallbergs (KD)
förslag väljs.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-10-15

§211

Svar på motion från Martin Johansson (SD) och Rikard Simensen
(SD) om öppettider i Tjöns kundcenter
2020/179
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta motionen som besvarad.
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och har kommit fram till att
ett framtida beslut kring tillgänglighet och service i Kundcenter, bibliotek och
turistbyrå kan komma att påverka eller ge konsekvenser som berör kommunens barn
och unga. Innan beslut är fattat är det dock svårt att se exakt vilka konsekvenser det
kan bli.
Sammanfattning
Martin Johansson (SD) och Rickard Siemensen (SD) har inkommit med motion
kopplat till öppettiderna för Tjörns Kundcenter, Turistbyrå samt bibliotek.
Motionärerna föreslår att öppettiderna i dessa verksamheter ska ses över för att
optimera resurserna för att tillgodose god service utifrån efterfråga och behov.
Motionärerna menar också att statistik för verksamheten ska tas fram.
Då det redan pågår arbete och diskussioner kring dessa frågor i verksamheten
föreslår förvaltningen att motionen anses besvarad.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige 2020-08-27
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-09-29
Motion om öppettider i Tjörns Kundcenter 2.0, Turistbyrå och Bibliotek
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till
beslut.

Justerandes sign
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-09-29

Dnr 2020/179-109

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande svar på motion angående
öppettider Kundcenter
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta motionen som besvarad.
Sammanfattning
Martin Johansson (SD) och Rickard Siemensen (SD) har inkommit med
motion kopplat till öppettiderna för Tjörns Kundcenter, Turistbyrå samt
bibliotek.
Motionärerna föreslår att öppettiderna i dessa verksamheter ska ses över
för att optimera resurserna för att tillgodose god service utifrån efterfråga
och behov. Motionärerna menar också att statistik för verksamheten ska
tas fram.
Då det redan pågår arbete och diskussioner kring dessa frågor i
verksamheten föreslår förvaltningen att motionen anses besvarad.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige 2020-08-27
Bilagor
Motion om öppettider i Tjörns Kundcenter 2.0, Turistbyrå och Bibliotek
Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsförvaltningen
Kommunledningskontoret

TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

Ärendet
Martin Johansson och Rickard Siemensen har inkommit med motion
kopplat till öppettiderna för Tjörns kundcenter, turistbyrå och bibliotek.
Motionärerna föreslår att öppettiderna i dessa verksamheter ska ses över
för att optimera resurserna för att tillgodose gos service utifrån efterfråga
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och behov (se bifogat dokument med hela motionen). Motionärerna
menar också att statistik för verksamheten ska tas fram.
Förvaltningens svar
Verksamheterna inom Tjörns Kundcenter, turistbyrå och bibliotek har
sedan starten av kundcenters verksamhet varit i symbios med varandra
för att maximera resurserna så att kommunen kan erbjuda en kvalitativ
och tillgänglig service till våra kommuninvånare.
Sedan starten av verksamheten har ärenden som hanterats av Kundcenter
loggats i ett gemensamt system. Detta innebär att verksamheten har
mycket bra koll på vilken typ av ärenden och vilka frågor som hanteras
av Kundcenter samt på vilken veckodag och vilken tid på dygnet dessa
frågor/ärenden inkommer. Statistiken används bland annat för att
optimera information och kommunikation på kommunens webbplats och
i andra kommunikationskanaler samt bemanning i Kundcenter. Inkomna
ärenden/frågor följs upp en gång per månad och rapporter skickas ut till
samtliga förvaltningar och kommunchef. Även biblioteksverksamheten
följs upp utifrån framtagna nyckeltal månadsvis och utfall på dessa
redovisas kontinuerligt till ansvarig nämnd.
Det kan konstateras att sedan starten av verksamheten så har våra
kommuninvånares och besökares beteendemönster förändrats och
därmed har behov och önskemål kopplat till kommunens service och
tjänster också förändrats. Detta påverkar även verksamheten inom
kundcenter, turistbyrå och bibliotek. En förstudie kring Kundcenter 2.0
genomfördes under oktober 2014 - februari 2015 och förslag lades fram
på en utvecklad verksamhet som innebar såväl utökad service som en
ökad tillgänglighet. Förslaget innebar även en utbyggnad av
organisationen för Kundcenter med fler medarbetare och större
ekonomiska resurser. Förslaget hanterades av kommunledningen
(kommunchef, förvaltningschefer och VD:ar) men lämnades utan beslut
om vidare hantering. Frågan om Kundcenter 2.0 fanns också med som
mål i kommunfullmäktiges budget för 2016 och 2017 men målet har inte
uppnåtts.
För kunna fastställa Kundcenter 2.0 samt relationerna mellan bibliotek,
Kundcenter och turistbyrå och komma till beslut i frågan gav
kommunchefen under sommaren ett uppdrag till förvaltningschefen för
Kultur- och fritid att utreda möjligheter och utmaningar.
Då detta är ett pågående arbete föreslår förvaltningen att motionen ska
anses vara besvarad och ber att få återkomma med information när
uppdraget är slutfört och har avrapporterats.
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Barnperspektivet
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och har kommit
fram till att ett framtida beslut kring tillgänglighet och service i
Kundcenter, bibliotek och turistbyrå kan komma att påverka eller ge
konsekvenser som berör kommunens barn och unga. Innan beslut är fattat
är det dock svårt att se exakt vilka konsekvenser det kan bli.
Konsekvens
Framtida beslut kring Kundcenter, bibliotek och turistbyrå kan få
personella och ekonomiska konsekvenser såväl som konsekvenser för
tillgänglighet och service. Innan utredning är klar och beslut är fattat går
det dock inte att säga exakt vilka konsekvenser det kan bli.

Evike Sandor
Tf kommunchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-08-27

§130

Anmälan av motion från Martin Johansson (SD) och Rikard
Simensen (SD) om öppettider i Tjörns kundcenter
2020/179
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Martin Johansson (SD) och Rikard Simensen (SD) har lämnat in en motion om
öppettider i Tjörns kundcenter med följande yrkande:
”Att: ta fram statistik på antal dagsbesök till Kundcenter, Bibliotek och Turistbyrå.
Att: undersöka öppettiderna i Kundcenter, Bibliotek och Turistbyrå till förslag
enligt nedan eller andra tider för att optimera resurserna tillika efterfrågan för bästa
service.
Förslagvis men ej beslutsfattande:
: Sommar tider: Veckorna 25 – 34
: Måndag - torsdag 08:00 - 19:00 (Biblioteket 10:00 – 19:00)
: Fredag 08:00 – 17:00 (Biblioteket 10:00 – 17:00)
: Lördag och söndag 11:00 - 15:00 (Biblioteket 11:00 – 15:00)
: Vinter öppet: veckor 1-24 och vecka 35-52
: Måndag & torsdag 08:00 – 19:00 (Biblioteket 10:00 – 19:00)
: Tisdag, onsdag & fredag 08:00 – 17:00 (Biblioteket 10:00 – 17:00)
: Lördag 11:00 – 15:00 (Biblioteket 11:00 – 15:00)
: Söndagar Stängt (Biblioteket lättöppet för självservice)
: Lätthelgsdagar Stängt (Biblioteket lättöppet för självservice)”
Beslutsunderlag
Motion den 18 juni 2020.
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Kållekärr 2020-06-14

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

_____________________

____________________

Martin Johansson (SD)

Rikard Simensen (SD)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-11-26
Kommunstyrelsen

§245

Återremitterat ärende: Svar på motion från Gert Kjellberg
(TP) om att ändra tjänstgöringsgraden för
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande till 10% av heltid
2019/231
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå
motionen.
Barnkonventionen
Förvaltningen har Tjörns kommuns barnchecklista och kommit
fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på
annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om att ändra
tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens nuvarande andre vice
ordförande till tio procent av heltid.
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet 2020-01-23 för
vidare utredning av tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens
andre vice ordförande.
Arvodesberedningen genomför nu en översyn av kommunens
arvodesbestämmelser för förtroendevalda och ska inom ramen för
detta föra dialog med samtliga nämnders presidium för att få en
överblick över arvoderingsnivåerna. Detta kommer pågå under
hösten 2020.
Förvaltningen föreslår att man inte föregår arvodesberedningens
pågående översynsarbete genom att fatta beslut om en förändring
i nuläget.
Utöver ovanstående saknas det även stöd i lag för att genomföra
den förändring som förslaget avser.
Om det aktuella förslaget antas kommer kommunstyrelsens andre
vice ordförande inte kunna fullgöra sitt förtroendeuppdrag som
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 2020-11-26
Kommunstyrelsen

kommunalråd. Detta då det krävs att ett kommunalråd utför sitt
uppdrag på heltid eller betydande del av heltid (minst 40 procent).
Ett kommunalråd är förtroendevald. Ett sådant uppdrag kan
endast återkallas om det finns stöd i lag.
Enligt kommunallagens 4 kapitel kan uppdraget som
förtroendevald återkallas/upphöra då
-

den förtroendevalde önskar att avgå,
den förtroendevalde upphör att vara valbar,
val till fullmäktige har upphävts och omval hållits,
rättelse har skett genom förnyad sammanräkning och
mandatfördelningen har ändrats,
extra val till fullmäktige har hållits,
den förtroendevalde har vägrats ansvarsfrihet,
den förtroendevalde har dömts för brott för vilket lägst
fängelse i två år kan följa,
den politiska majoriteten i en nämnd inte längre är
densamma som i fullmäktige, samt
förändringar i nämndorganisationen görs.

Bestämmelserna i kommunallagens 4 kapitel ger en fullständig
bild av vid vilka tillfällen, och av vilka skäl, ett kommunalt
förtroendeuppdrag kan återkallas under löpande mandatperiod.
Då ingen av ovan nämnda situationer föreligger i aktuellt fall
saknas det rättsligt stöd för att göra den föreslagna förändringen.
Förvaltningen förslår därför att motionen avslås.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 241 den 11 november 2020
Kommunfullmäktige, § 19 den 23 januari 2020 (återremiss)
Kommunfullmäktige, § 321 den 12 december 2019 (bordläggning)
Kommunstyrelsen, § 225 den 28 november 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 242 den 14 november 2019,
Kommunfullmäktige, § 188 den 29 augusti 2019.
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Sammanträdesdatum 2020-11-26
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-10-29
Motion den 21 maj 2019,
Tjänsteutlåtande den 19 november 2019
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) och George Strömbom (C) föreslår att
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen med ändringen att
fullmäktige beslutar ändra tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens
2:e vice ordförande till 43 procent av heltid.
Rosalie Sanyang (S) tillstyrker Gert Kjellbergs (TP) förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) m.fl.
förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Lars Carlssons (M) m.fl. förslag.
Nej- röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag.
Omröstningsresultat
6 Ja röster: Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Magne Hallberg
(KD), Georg Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP), Bo Bertelsen (M).
5 Nej röster: Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S),
Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson (TP), Björn Möller (-).
Lars Carlssons (M) m.fl. förslag väljs.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-11-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§241

Återremitterat ärende: Svar på motion från Gert Kjellberg
(TP) om att ändra tjänstgöringsgraden för
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande till 10% av heltid
2019/231
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Barnkonventionen
Förvaltningen har Tjörns kommuns barnchecklista och kommit
fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på
annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om att ändra
tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens nuvarande andre vice
ordförande till tio procent av heltid.
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet 2020-01-23 för
vidare utredning av tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens
andre vice ordförande.
Arvodesberedningen genomför nu en översyn av kommunens
arvodesbestämmelser för förtroendevalda och ska inom ramen för
detta föra dialog med samtliga nämnders presidium för att få en
överblick över arvoderingsnivåerna. Detta kommer pågå under
hösten 2020.
Förvaltningen föreslår att man inte föregår arvodesberedningens
pågående översynsarbete genom att fatta beslut om en förändring
i nuläget.
Utöver ovanstående saknas det även stöd i lag för att genomföra
den förändring som förslaget avser.
Om det aktuella förslaget antas kommer kommunstyrelsens andre
vice ordförande inte kunna fullgöra sitt förtroendeuppdrag som
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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kommunalråd. Detta då det krävs att ett kommunalråd utför sitt
uppdrag på heltid eller betydande del av heltid (minst 40 procent).
Ett kommunalråd är förtroendevald. Ett sådant uppdrag kan
endast återkallas om det finns stöd i lag.
Enligt kommunallagens 4 kapitel kan uppdraget som
förtroendevald återkallas/upphöra då
-

den förtroendevalde önskar att avgå,
den förtroendevalde upphör att vara valbar,
val till fullmäktige har upphävts och omval hållits,
rättelse har skett genom förnyad sammanräkning och
mandatfördelningen har ändrats,
extra val till fullmäktige har hållits,
den förtroendevalde har vägrats ansvarsfrihet,
den förtroendevalde har dömts för brott för vilket lägst
fängelse i två år kan följa,
den politiska majoriteten i en nämnd inte längre är
densamma som i fullmäktige, samt
förändringar i nämndorganisationen görs.

Bestämmelserna i kommunallagens 4 kapitel ger en fullständig
bild av vid vilka tillfällen, och av vilka skäl, ett kommunalt
förtroendeuppdrag kan återkallas under löpande mandatperiod.
Då ingen av ovan nämnda situationer föreligger i aktuellt fall
saknas det rättsligt stöd för att göra den föreslagna förändringen.
Förvaltningen förslår därför att motionen avslås.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 19 den 23 januari 2020 (återremiss)
Kommunfullmäktige, § 321 den 12 december 2019 (bordläggning)
Kommunstyrelsen, § 225 den 28 november 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 242 den 14 november 2019,
Kommunfullmäktige, § 188 den 29 augusti 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-10-29
Motion den 21 maj 2019,
Tjänsteutlåtande den 19 november 2019
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 2020-11-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens
förslag till beslut.
Rosalie Sanyang (S) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå bifall till
motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons
(M) förslag väljs.

Justerandes sign
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
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Dnr 2019/231-003

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen

Återremitterat ärende: Svar på motion från Gert
Kjellberg (TP) om ändring av tjänstgöringsgraden
för kommunstyrelsens andre vice ordförande till
tio procent av heltid
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om att ändra
tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens nuvarande andre vice
ordförande till tio procent av heltid.
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet 2020-01-23 för vidare
utredning av tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens andre vice
ordförande.
Arvodesberedningen genomför nu en översyn av kommunens
arvodesbestämmelser för förtroendevalda och ska inom ramen för detta
föra dialog med samtliga nämnders presidium för att få en överblick över
arvoderingsnivåerna. Detta kommer pågå under hösten 2020.
Förvaltningen föreslår att man inte föregår arvodesberedningens
pågående översynsarbete genom att fatta beslut om en förändring i
nuläget.
Utöver ovanstående saknas det även stöd i lag för att genomföra den
förändring som förslaget avser.

TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

Om det aktuella förslaget antas kommer kommunstyrelsens andre vice
ordförande inte kunna fullgöra sitt förtroendeuppdrag som kommunalråd.
Detta då det krävs att ett kommunalråd utför sitt uppdrag på heltid eller
betydande del av heltid (minst 40 procent).
Ett kommunalråd är förtroendevald. Ett sådant uppdrag kan endast
återkallas om det finns stöd i lag.
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Enligt kommunallagens 4 kapitel kan uppdraget som förtroendevald
återkallas/upphöra då
-

den förtroendevalde önskar att avgå,

-

den förtroendevalde upphör att vara valbar,

-

val till fullmäktige har upphävts och omval hållits,

-

rättelse har skett genom förnyad sammanräkning och
mandatfördelningen har ändrats,

-

extra val till fullmäktige har hållits,

-

den förtroendevalde har vägrats ansvarsfrihet,

-

den förtroendevalde har dömts för brott för vilket lägst fängelse i
två år kan följa,

-

den politiska majoriteten i en nämnd inte längre är densamma
som i fullmäktige, samt

-

förändringar i nämndorganisationen görs.

Bestämmelserna i kommunallagens 4 kapitel ger en fullständig bild av
vid vilka tillfällen, och av vilka skäl, ett kommunalt förtroendeuppdrag
kan återkallas under löpande mandatperiod.
Då ingen av ovan nämnda situationer föreligger i aktuellt fall saknas det
rättsligt stöd för att göra den föreslagna förändringen. Förvaltningen
förslår därför att motionen avslås.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 19 den 23 januari 2020,
Kommunfullmäktige, § 321 den 12 december 2019,
Kommunstyrelsen, § 225 den 28 november 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 242 den 14 november 2019,
Kommunfullmäktige, § 188 den 29 augusti 2019.
Bilagor
Motion den 21 maj 2019,
Tjänsteutlåtande den 19 november 2019
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Barnperspektivet
Förvaltningen har Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till
att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör
barn.

Evike Sandor
Tf. kommunchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-01-23

§19

Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om att ändra
tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens 2:e vice ordförande till
10% av heltid
2019/231
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för vidare utredning av
tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens andre vice ordförande.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om att ändra tjänstgöringsgraden för
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande till 10 % av heltid.
Motionens innehåll
”Ändra tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens 2:e vice ordförande till 10% av
heltid”
Bakgrund:
Nuvarande kommunstyrelsens 2:e viceordförande företräder endast tre andra
personer i fullmäktige samt ingen annan ledamot i kommunstyrelsen.
Eftersom uppdraget som kommunstyrelsens 2:e vice ordförande är avsett för att
företräda en opposition så faller det slöseri med skattemedel att ett arvode av 80
procent av heltids kommunalråds uppdrag skall utgå för uppdraget som 2:e vice
ordförande i nämnden.
Mot ovan redovisade anser jag att det är orimligt att ge 41 140 kronor i månaden för
uppdraget som kommunstyrelse. 2:e vice ordförande
Mot ovan bakgrund föreslås fullmäktige besluta:
1. Att fullmäktige beslutar ändra tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsen 2: vice
ordförande till 10 procent av heltid.”
Förvaltningens kommentar till motionen

Justerandes sign

Kommunfullmäktige har i beslut 2018-06-14, § 92 fastställt arvodesbestämmelserna
inkl. fasta arvoden för mandatperioden 2019-2022. Därutöver fastställde man även,
efter politiska överläggningar, tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens 2:e vice
ordförande till 80 %. Om det föreligger ett behov av att utvärdera
tjänstgöringsgraden för presidiemedlemmar i nämnderna bör arvodesberedningen
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-01-23

hantera frågan. Arvodesberedningen har under en mandatperiod löpande dialog med
samtliga nämnders presidium för att kunna ta del av erfarenheter och synpunkter
kopplat till ersättning- och tjänstgöringsnivåer. Förvaltningen föreslår att motionen
avslås med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2018-06-14, § 92.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 321 den 12 december 2019,
Kommunstyrelsen, § 225 den 28 november 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 242 den 14 november 2019,
Kommunfullmäktige, § 188 den 29 augusti 2019,
Kommunfullmäktige, § 92 den 14 juni 2018 - om att anta arvodesbestämmelser och
att tjänstgöringsgrad för 2:e vice ordföranden ska vara 80 % av heltid.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-07,
Motion den 21 maj 2019.
Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Bertelsen (M), Martin Johansen (L) och Jenn Johansson (SD) föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
Benny Halldin (S) och Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska
återremittera ärendet för vidare utredning av tjänstgöringsgraden för
kommunstyrelsens andre vice ordförande.
Björn Möller (-) fd (M) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla Benny Halldins
(S) och Gert Kjellbergs (TP) förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner att det ska
avgöras idag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande
beslutsgång:
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.
Nej-röst för att ärendet ska återremitteras i enlighet med Benny Halldins (S) och Gert
Kjellbergs (TP) förslag.
Omröstningsresultat
22 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
19 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
Ärendet återremitteras enligt reglerna för minoritetsåterremiss.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-12-12

§321

Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om att ändra
tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens 2:e vice ordförande till
10% av heltid
2019/231
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen behandlas på nästkommande
sammanträde.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om att ändra tjänstgöringsgraden för
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande till 10 % av heltid.
Motionens innehåll
”Ändra tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens 2:e vice ordförande till 10% av
heltid”
Bakgrund:
Nuvarande kommunstyrelsens 2:e viceordförande företräder endast tre andra
personer i fullmäktige samt ingen annan ledamot i kommunstyrelsen.
Eftersom uppdraget som kommunstyrelsens 2:e vice ordförande är avsett för att
företräda en opposition så faller det slöseri med skattemedel att ett arvode av 80
procent av heltids kommunalråds uppdrag skall utgå för uppdraget som 2:e vice
ordförande i nämnden.
Mot ovan redovisade anser jag att det är orimligt att ge 41 140 kronor i månaden för
uppdraget som kommunstyrelse. 2:e vice ordförande
Mot ovan bakgrund föreslås fullmäktige besluta:
1. Att fullmäktige beslutar ändra tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsen 2: vice
ordförande till 10 procent av heltid.”
Förvaltningens kommentar till motionen

Justerandes sign

Kommunfullmäktige har i beslut 2018-06-14, § 92 fastställt arvodesbestämmelserna
inkl. fasta arvoden för mandatperioden 2019-2022. Därutöver fastställde man även,
efter politiska överläggningar, tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens 2:e vice
ordförande till 80 %. Om det föreligger ett behov av att utvärdera
tjänstgöringsgraden för presidiemedlemmar i nämnderna bör arvodesberedningen
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-12-12

hantera frågan. Arvodesberedningen har under en mandatperiod löpande dialog med
samtliga nämnders presidium för att kunna ta del av erfarenheter och synpunkter
kopplat till ersättning- och tjänstgöringsnivåer. Förvaltningen föreslår att motionen
avslås med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2018-06-14, § 92.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 225 den 28 november 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 242 den 14 november 2019,
Kommunfullmäktige, § 188 den 29 augusti 2019,
Kommunfullmäktige, § 92 den 14 juni 2018 - om att anta arvodesbestämmelser och
att tjänstgöringsgrad för 2:e vice ordföranden ska vara 80 % av heltid.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-07,
Motion den 21 maj 2019.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-11-28
§225

Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om att ändra
tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens 2:e vice ordförande till
10% av heltid
2019/231
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med
hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2018-06-14, § 92.
Reservation
Gert Kjellberg (TP) anmäler skriftlig reservation men har inte inkommit med någon
till justeringstillfället.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om att ändra tjänstgöringsgraden för
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande till 10 % av heltid.
Motionens innehåll
”Ändra tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens 2:e vice ordförande till 10% av
heltid”
Bakgrund:
Nuvarande kommunstyrelsens 2:e viceordförande företräder endast tre andra
personer i fullmäktige samt ingen annan ledamot i kommunstyrelsen.
Eftersom uppdraget som kommunstyrelsens 2:e vice ordförande är avsett för att
företräda en opposition så faller det slöseri med skattemedel att ett arvode av 80
procent av heltids kommunalråds uppdrag skall utgå för uppdraget som 2:e vice
ordförande i nämnden.
Mot ovan redovisade anser jag att det är orimligt att ge 41 140 kronor i månaden för
uppdraget som kommunstyrelse. 2:e vice ordförande
Mot ovan bakgrund föreslås fullmäktige besluta:
1. Att fullmäktige beslutar ändra tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsen 2: vice
ordförande till 10 procent av heltid.”
Förvaltningens kommentar till motionen
Kommunfullmäktige har i beslut 2018-06-14, § 92 fastställt arvodesbestämmelserna
inkl. fasta arvoden för mandatperioden 2019-2022. Därutöver fastställde man även,
Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-11-28
efter politiska överläggningar, tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens 2:e vice
ordförande till 80 %. Om det föreligger ett behov av att utvärdera
tjänstgöringsgraden för presidiemedlemmar i nämnderna bör arvodesberedningen
hantera frågan. Arvodesberedningen har under en mandatperiod löpande dialog med
samtliga nämnders presidium för att kunna ta del av erfarenheter och synpunkter
kopplat till ersättning- och tjänstgöringsnivåer. Förvaltningen föreslår att motionen
avslås med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2018-06-14, § 92.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 242 den 14 november 2019
Kommunfullmäktige, § 188 den 29 augusti 2019
Kommunfullmäktige, § 92 den 14 juni 2018 - om att anta arvodesbestämmelser och
att tjänstgöringsgrad för 2:e vice ordföranden ska vara 80 % av heltid.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-07
Motion den 21 maj 2019.
Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 17:15 och återupptas kl. 17:20.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tanja Siladji Dahne (MP) och Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska
bifalla arbetsutskottets förslag.
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige
besluta att bifalla motionen och att Martin Johansson (SD) ska lämna lokalen när
ärendet handläggs på grund av den stora ekonomiska påverkan som beslutet innebär
för den berörde.
Beslutsgång
Ordföranden förklarar att han inte avser att ställa proposition på Gert Kjellbergs (TP)
yrkande i den del som avser att Martin Johansson (SD) ska lämna lokalen.
Ordföranden ställer proposition på Gert Kjellbergs (TP) förslag i den del som avser
att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen mot Tanja Siladji Dahnes (MP)
m.fl. förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla Tanja
Siladji Dahnes (MP) m.fl. förslag.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Tanja Siladji Dahnes (MP) m.fl. förslag.
Nej- röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag.
Omröstningsresultat
6 Ja-röster, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Rolf Persson (KD), George
Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP), Martin Johansson (SD).
5 Nej-röster, Rikard Larsson (S), Benny Halldin (S), Gert Kjellberg (TP), Cyril
Esbjörnsson (TP), Björn Möller (-).
Tanja Siladji Dahnes (MP) m.fl. förslag väljs.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2019-11-14

§242

Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om att ändra
tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens 2:e vice ordförande till
10% av heltid
2019/231
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till
kommunfullmäktiges beslut 2018-06-14, § 92.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om att ändra tjänstgöringsgraden för
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande till 10 % av heltid.
Motionens innehåll
”Ändra tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens 2:e vice ordförande till 10% av
heltid”
Bakgrund:
Nuvarande kommunstyrelsens 2:e viceordförande företräder endast tre andra
personer i fullmäktige samt ingen annan ledamot i kommunstyrelsen.
Eftersom uppdraget som kommunstyrelsens 2:e vice ordförande är avsett för att
företräda en opposition så faller det slöseri med skattemedel att ett arvode av 80
procent av heltids kommunalråds uppdrag skall utgå för uppdraget som 2:e vice
ordförande i nämnden.
Mot ovan redovisade anser jag att det är orimligt att ge 41 140 kronor i månaden för
uppdraget som kommunstyrelse. 2:e vice ordförande
Mot ovan bakgrund föreslås fullmäktige besluta:
1. Att fullmäktige beslutar ändra tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsen 2: vice
ordförande till 10 procent av heltid.”
Förvaltningens kommentar till motionen

Justerandes sign

Kommunfullmäktige har i beslut 2018-06-14, § 92 fastställt arvodesbestämmelserna
inkl. fasta arvoden för mandatperioden 2019-2022. Därutöver fastställde man även,
efter politiska överläggningar, tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens 2:e vice
ordförande till 80 %. Om det föreligger ett behov av att utvärdera
tjänstgöringsgraden för presidiemedlemmar i nämnderna bör arvodesberedningen
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2019-11-14

hantera frågan. Arvodesberedningen har under en mandatperiod löpande dialog med
samtliga nämnders presidium för att kunna ta del av erfarenheter och synpunkter
kopplat till ersättning- och tjänstgöringsnivåer. Förvaltningen föreslår att motionen
avslås med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2018-06-14, § 92.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 188 den 29 augusti 2019
Kommunfullmäktige, § 92 den 14 juni 2018 - om att anta arvodesbestämmelser och
att tjänstgöringsgrad för 2:e vice ordföranden ska vara 80 % av heltid.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-07
Motion den 21 maj 2019.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till
beslut.
Benny Andersson (S) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons förslag väljs.

Justerandes sign
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2019-11-07

Dnr 2019/231-003

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen

TU - Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om att
ändra tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens
2:e vice ordförande till 10 % av heltid
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till
kommunfullmäktiges beslut 2018-06-14, § 92.
Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om att ändra
tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens 2:e vice ordförande till 10 %
av heltid.
Motionens innehåll
”Ändra tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
till 10% av heltid”
Bakgrund:
Nuvarande kommunstyrelsens 2:e viceordförande företräder endast tre
andra personer i fullmäktige samt ingen annan ledamot i
kommunstyrelsen.
Eftersom uppdraget som kommunstyrelsens 2:e vice ordförande är avsett
för att företräda en opposition så faller det slöseri med skattemedel att ett
arvode av 80 procent av heltids kommunalråds uppdrag skall utgå för
uppdraget som 2:e vice ordförande i nämnden.
Mot ovan redovisade anser jag att det är orimligt att ge 41 140 kronor i
månaden för uppdraget som kommunstyrelse. 2:e vice ordförande
Mot ovan bakgrund föreslås fullmäktige besluta:
TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

1. Att fullmäktige beslutar ändra tjänstgöringsgraden för
kommunstyrelsen 2: vice
ordförande till 10 procent av heltid.”
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Dnr 2019/231-003

Förvaltningens kommentar till motionen
Kommunfullmäktige har i beslut 2018-06-14, § 92 fastställt
arvodesbestämmelserna inkl. fasta arvoden för mandatperioden 20192022. Därutöver fastställde man även, efter politiska överläggningar,
tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens 2:e vice ordförande till 80 %.
Om det föreligger ett behov av att utvärdera tjänstgöringsgraden för
presidiemedlemmar i nämnderna bör arvodesberedningen hantera frågan.
Arvodesberedningen har under en mandatperiod löpande dialog med
samtliga nämnders presidium för att kunna ta del av erfarenheter och
synpunkter kopplat till ersättning- och tjänstgöringsnivåer. Förvaltningen
föreslår att motionen avslås med hänvisning till kommunfullmäktiges
beslut 2018-06-14, § 92.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 188 den 29 augusti 2019.
Bilagor
Motion den 21 maj 2019.

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

Ann-Britt Svedberg
Kommunchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-06-13, 2019-06-18 samt 2019-08-29

§188

Anmälan av motion från Gert Kjellberg (TP) om att ändra
tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens 2:e vice ordförande till
10% av heltid
2019/231
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.
Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om att ändra tjänstgöringsgraden för
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande till 10 % av heltid.
Motionens innehåll
”Ändra tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens 2:e vice ordförande till 10% av
heltid”
Bakgrund:
Nuvarande kommunstyrelsens 2:e viceordförande företräder endast tre andra
personer i fullmäktige samt ingen annan ledamot i kommunstyrelsen.
Eftersom uppdraget som kommunstyrelsens 2:e vice ordförande är avsett för att
företräda en opposition så faller det slöseri med skattemedel att ett arvode av 80
procent av heltids kommunalråds uppdrag skall utgå för uppdraget som 2:e vice
ordförande i nämnden.
Mot ovan redovisade anser jag att det är orimligt att ge 41 140 kronor i månaden för
uppdraget som kommunstyrelse. 2:e vice ordförande
Mot ovan bakgrund föreslås fullmäktige besluta:
1. Att fullmäktige beslutar ändra tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsen 2: vice
ordförande till 10 procent av heltid.”
Beslutsunderlag
Motion den 21 maj 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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From:
Sent:
To:
Subject:

Johan Nilsson
Wed, 5 Jun 2019 15:13:55 +0200
Johan Nilsson
Motion till fullmäktige

Från: Gert Kjellberg
Skickat: den 21 maj 2019 12:22
Till: Tjörns kommun <kommun@tjorn.se>
Kopia: Kommunfullmäktige <kommunfullmaktige@tjorn.se>
Ämne: Motion till fullmäktige

Skärhamn 2019-05-21
Till Fullmäktige, Skärhamn
MOTION
”Ändra tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens 2:e vice ordförande till 10% av heltid”
Bakgrund:
Nuvarande kommunstyrelsens 2:e viceordförande företräder endast tre andra personer i
fullmäktige samt ingen annan ledamot i kommunstyrelsen.
Eftersom uppdraget som kommunstyrelsens 2:e vice ordförande är avsett för att företräda en
opposition så faller det slöseri med skattemedel att ett arvode av 80 procent av heltids
kommunalråds uppdrag skall utgå för uppdraget som 2:e vice ordförande i nämnden.
Mot ovan redovisade anser jag att det är orimligt att ge 41 140 kronor i månaden för uppdraget
som kommunstyrelse. 2:e vice ordförande
Mot ovan bakgrund föreslås fullmäktige besluta:
1. Att fullmäktige beslutar ändra tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsen 2: vice
ordförande till 10 procent av heltid.
Gert Kjellberg
Ledamot för Tjörnpartiet i fullmäktige
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Skickat från min iPad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-11-26
Kommunstyrelsen

§246

Återremitterat ärende: Svar på motion från Gert Kjellberg
(TP) om att ändra riktlinjer mot mutor
2020/42
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå
motionen.
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit
fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på
annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har kommit in med en motion om att
fullmäktige ska besluta att kommunens riktlinjer mot mutor inte
ska omfatta förtroendevalda.
Förvaltningen har i tidigare tjänsteutlåtande avstyrkt förslaget då
förtroendevalda tillhör den personkrets som kan göra sig skyldiga
till mutbrott och att det därför är av stor vikt att kommunens
riktlinjer mot mutor omfattar denna grupp. Det skulle också vara
skadligt för allmänhetens förtroende om kommunen valde att
undanta förtroendevalda från riktlinjerna.
Kommunstyrelsen har återremitterar ärendet för komplettering av
beslutsunderlaget med arvodesbestämmelser, policy och riktlinjer
mot mutor samt en redogörelse för vilka ersättningar och arvoden
som inte har betalats ut enligt gällande bestämmelser under
innevarande mandatperiod.
Förvaltningen har kompletterat utredningen med
arvodesbestämmelser, policy mot mutor och riktlinjer mot mutor.
Förvaltningen har dock inte kunnat ta fram uppgift om vilka
arvoden och ersättningar som inte har betalats ut under
innevarande mandatperiod. Detta då arvodesblanketterna enligt
gällande dokumenthanteringsplan endast sparas under ett år och
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-11-26
Kommunstyrelsen

redovisningen därutöver kräver en omfattande arbetsinsats. Den
efterfrågade redovisningen torde dessutom inte ha någon
betydelse för frågan om förtroendevalda ska omfattas av
riktlinjerna mot mutor eller inte.
De handlingar som tillförts ärendet förändrar inte förvaltningens
inställning till förslaget. Riktlinjerna bedöms vara av viktig
informativ betydelse för de förtroendevalda och det skulle även
vara förtroendeskadligt att undanta kommunens politiker från
kommunens riktlinjer mot mutor.
Förvaltningen föreslår därför att motionen avslås.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 242 den 12 november 2020
Kommunstyrelsen, § den 3 september 2020 (återremiss)
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 138 den 20 augusti 2020
Kommunfullmäktige 2020-02-20, § 58
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-10-23
Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Tjörns kommun
Policy mot mutor
Riktlinjer mot mutor
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla
arbetsutskottets förslag.
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M)
förslag väljs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-11-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§242

Återremitterat ärende: Svar på motion från Gert Kjellberg
(TP) om att ändra riktlinjer mot mutor
2020/42
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit
fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på
annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Gert Kjellberg har kommit in med en motion om att fullmäktige
ska besluta att kommunens riktlinjer mot mutor inte ska omfatta
förtroendevalda.
Förvaltningen har i tidigare tjänsteutlåtande avstyrkt förslaget då
förtroendevalda tillhör den personkrets som kan göra sig skyldiga
till mutbrott och att det därför är av stor vikt att kommunens
riktlinjer mot mutor omfattar denna grupp. Det skulle också vara
skadligt för allmänhetens förtroende om kommunen valde att
undanta förtroendevalda från riktlinjerna.
Kommunstyrelsen har återremitterar ärendet för komplettering av
beslutsunderlaget med arvodesbestämmelser, policy och riktlinjer
mot mutor samt en redogörelse för vilka ersättningar och arvoden
som inte har betalats ut enligt gällande bestämmelser under
innevarande mandatperiod.
Förvaltningen har kompletterat utredningen med
arvodesbestämmelser, policy mot mutor och riktlinjer mot mutor.
Förvaltningen har dock inte kunnat ta fram uppgift om vilka
arvoden och ersättningar som inte har betalats ut under
innevarande mandatperiod. Detta då arvodesblanketterna enligt
gällande dokumenthanteringsplan endast sparas under ett år och
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-11-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott

redovisningen därutöver kräver en omfattande arbetsinsats. Den
efterfrågade redovisningen torde dessutom inte ha någon
betydelse för frågan om förtroendevalda ska omfattas av
riktlinjerna mot mutor eller inte.
De handlingar som tillförts ärendet förändrar inte förvaltningens
inställning till förslaget. Riktlinjerna bedöms vara av viktig
informativ betydelse för de förtroendevalda och det skulle även
vara förtroendeskadligt att undanta kommunens politiker från
kommunens riktlinjer mot mutor.
Förvaltningen föreslår därför att motionen avslås.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § den 3 september 2020 (återremiss)
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 138 den 20 augusti 2020
Kommunfullmäktige 2020-02-20, § 58
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-10-23
Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Tjörns kommun
Policy mot mutor
Riktlinjer mot mutor
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens
förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-10-23

Dnr 2020/42-003

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande - Motion om att ändra riktlinjer
mot mutor
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Sammanfattning
Gert Kjellberg har kommit in med en motion om att fullmäktige ska
besluta att kommunens riktlinjer mot mutor inte ska omfatta
förtroendevalda.
Förvaltningen har i tidigare tjänsteutlåtande avstyrkt förslaget då
förtroendevalda tillhör den personkrets som kan göra sig skyldiga till
mutbrott och att det därför är av stor vikt att kommunens riktlinjer mot
mutor omfattar denna grupp. Det skulle också vara skadligt för
allmänhetens förtroende om kommunen valde att undanta
förtroendevalda från riktlinjerna.
Kommunstyrelsen har återremitterar ärendet för komplettering av
beslutsunderlaget med arvodesbestämmelser, policy och riktlinjer mot
mutor samt en redogörelse för vilka ersättningar och arvoden som inte
har betalats ut enligt gällande bestämmelser under innevarande
mandatperiod.
Förvaltningen har kompletterat utredningen med arvodesbestämmelser,
policy mot mutor och riktlinjer mot mutor.

TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

Förvaltningen har dock inte kunnat ta fram uppgift om vilka arvoden och
ersättningar som inte har betalats ut under innevarande mandatperiod.
Detta då arvodesblanketterna enligt gällande dokumenthanteringsplan
endast sparas under ett år och redovisningen därutöver kräver en
omfattande arbetsinsats. Den efterfrågade redovisningen torde dessutom
inte ha någon betydelse för frågan om förtroendevalda ska omfattas av
riktlinjerna mot mutor eller inte.
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Dnr 2020/42-003

De handlingar som tillförts ärendet förändrar inte förvaltningens
inställning till förslaget. Riktlinjerna bedöms vara av viktig informativ
betydelse för de förtroendevalda och det skulle även vara
förtroendeskadligt att undanta kommunens politiker från kommunens
riktlinjer mot mutor.
Förvaltningen föreslår därför att motionen avslås.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § den 3 september 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 138 den 20 augusti 2020
Kommunfullmäktige 2020-02-20, § 58
Bilagor
Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Tjörns kommun
Policy mot mutor
Riktlinjer mot mutor
Barnperspektivet
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram
till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt
berör barn.

Evike Sandor
Tf. kommunchef

Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Besöksadress
Kroksdalsvägen 1

Telefon
Fax
E-post

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

389

Org.nr
BG
Internet

212000-1306
641-9741
www.tjorn.se

1

Arvodesbestämmelser
för förtroendevalda
i
Tjörns kommun
Mandatperioden 2019 - 2022

Fastställt arvodesberedningen 2018-05-14
Antagna av kommunfullmäktige 2018-06-14, § 92
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Tillämpningsområde
§1
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda inom Tjörns kommun och dess kommunala bolag
som avses i 4 kap kommunallagen (KL) (SFS 1991:900).
Arvoden till förtroendevalda kan utgå i två olika former, fast arvode eller sammanträdesarvode.
Med förtroendevalda menas:
ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, nämnder, styrelser, hel- och delägda kommunala
bolag, revisorer och deras ersättare.
Bestämmelser gäller även:


Ledamöter i beredningsgrupper och intressesammansatta organ som utsetts i enlighet med
kommunens regler samt de som i övrigt är valda av kommunen och som inte får ersättning på
annat sätt



Efter beslut av respektive bolagsstämma för uppdrag som styrelseledamot och
lekmannarevisor eller suppleant för dessa i aktiebolag som är hel- eller delägda av
kommunen



För uppdrag i stiftelse när kommunen ska besluta om arvoden



Sammanträden med kommunstyrelse, budget- och bokslutsdialoger och övriga
nämnder/beredningar.

Fast arvode

(uppdrag på heltid eller minst 40 procent av heltid)

§2
Fast arvode kan utgå till innehavare av uppdrag på heltid eller minst 40 procent av heltid med
angivna belopp och utbetalas månadsvis. Det fasta arvodet är avsett ersätta förtroendevald för de
arbetsuppgifter som ligger inom uppdraget.
Arbetsuppgifter som anses ingå utöver protokollförda sammanträden, justering av protokoll och som
täcks av det fasta arvodet är:


Inläsning av handlingar



Kontakter med allmänhet och press



Rutinmässigt informera sig om förvaltningens arbete. Samråd och kontakter med
förvaltningsledningen, besök på förvaltningar för information



Samråd och kontakter med andra ordföranden i frågor som berör den egna
nämndens/styrelsens frågor



Representera nämnden/styrelsen vid invigningar, gratifikationsfestligheter, avtackningar,
premiärer och motsvarande
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Genomgång och beredning av ärenden med sekreteraren, föredragande eller annan anställd i
anledning av sammanträde, förrättning eller dylikt



Fatta beslut i ärenden som nämnden delegerat, påskrift av handling eller liknande



Avstämning med företrädare för partiet/partigrupper



Förekommande jourverksamhet.

Fast arvode

(uppdrag mindre än 40 procent av heltid)

§3
Fast arvode kan utgå till innehavare av uppdrag mindre än 40 procent av heltid med angivna
belopp och utbetalas månadsvis. Den som har ett fast arvode under 40 procent av heltid har även rätt
till ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Arbetsuppgifter som anses ingå utöver protokollförda sammanträden, justering av protokoll och som
täcks av det fasta arvodet är:


Fullgöra samtliga för uppdraget förekommande uppdrag/uppgifter som gäller egen
nämnd/styrelse i enlighet med § 2

Följande arbetsuppgifter utgår sammanträdesarvode utöver det fasta arvodet:


Presidiemöten, sammanträden i arbetsgrupper, kommittéer och verksamhetsråd, budgetbokslutsdialog som inte är begränsade till den egna nämnden och som är beslutade av
Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, dess beredningar eller ordförande



Vid deltagande i externa kurs/konferenser av nämnd godkända



För egna studiebesök/praktik i verksamhet i Tjörns kommun max 2 heldagar alt. 4 halvdagar
per kalenderår utgår sammanträdesarvode. (Gäller ledamöter och ersättare i
kommunfullmäktige).

Sammanträdesarvode
§4
Förtroendevald får sammanträdesarvode med grundarvode för första timman och därefter timarvode
för varje påbörjad halvtimma. Maximerat till ett grundarvode och sju timarvode per dygn.
För restid i anslutning till sammanträde/konferens utanför kommunen utgår timarvode med 2/3 av
sedvanligt timarvode.
Sammanträdesarvode utgår för:


Sammanträde med organ den förtroendevalde tillhör om det förs protokoll eller likvärdiga
anteckningar



Förrättning när en särskild inbjudan/kallelse finns. Gäller alltid att respektive
nämnd/styrelse/förvaltning ska ha beslutat om deltagande
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Annan förrättning då beslut är taget i nämnd eller av nämnd utsedd beslutsdelegat



Sammanträde i kommunalt samrådsorgan/intressesammansatt organ



Besiktning eller inspektion



Överläggning/sammanträde med utomstående myndighet eller organisation



Förhandling eller förberedelse inom förhandling med personalorganisation eller annan
motpart till kommunen



Informationsmöte, uppdrag som fadder, kontaktdagar, studiebesök, studieresa, kurs,
konferens eller liknande som berör kommunal angelägenhet och den egna nämnden



Sammanträde i utredningskommittéer, projektgrupper, arbetsgrupper och den som utses att
företräda kommunen i verksamhetsråd



Sammanträde inom ramen för budget- och bokslutsdialoger



Vid gemensam justering av protokoll.

Frånvaro
§5
För förtroendevalda som fullgör uppdrag och som uppbär fast arvode tillämpas sjuklönelagens regler
om löneavdrag vid sjukdom på samma sätt som för anställd men först vid frånvaro som är längre än
14 kalenderdagar. Avdrag på det fasta arvodet görs per kalenderdag.
Förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller minst 40 procent av heltid och som är ledig för
vård av barn (VAB) eller föräldraledighet ska löneavdrag på det fasta arvodet göras per kalenderdag
från första dagen.
Om förtroendevald, som har fast arvode, under en sammanhängande tid som överstiger en månad,
inte kan fullgöra sitt uppdrag av annan orsak än sjukdom, vård av barn (VAB) eller föräldraledighet
ska löneavdrag göras för frånvaro över en månad.
Det åvilar alltid den förtroendevalde att anmäla frånvaron.
Förlorad arbetsinkomst
§6
Förtroendevald som tagit tjänstledigt för att fullgöra förtroendeuppdrag enligt § 4 för Tjörns
kommun eller dess bolag har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt nedanstående
bestämmelser. Detta gäller dock inte förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller betydande
del av heltid (40 %).
Grunden för rätten till ersättning är att den förtroendevalde faktiskt har förlorat arbetsinkomst
(lönebortfall). En förtroendevald som är helt ledig från sin tjänst och därmed inte får någon lön från
sin arbetsgivare har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst, för tid då man är ledig. Det
samma gäller för en förtroendevald som tagit partiell och generell tjänstledighet. Ersättning utgår inte
för tid för inläsning av handlingar.
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Ersättning för förlorad arbetsinkomst grundas på i förväg inlämnad uppgift om månads- eller timlön
och utgår med belopp per timma. Omräkning av månadslön till timlön sker genom att månadslön
divideras med 165, vilket motsvarar ett genomsnittligt löneavdrag per timma.
Rätt till förlorad arbetsinkomst förutsätter att förtroendevald lämnar in inkomstuppgift i början av ny
mandatperiod och därefter vid varje inkomstförändring dock minst 1 gång per år.
Ersättning sker i enlighet med anmälda timmar på inlämnad reseräkning och kan utgå med högst 8
timmar per dag. Om förtroendevald med skiftgång/schemalagd arbetstid visar, med intyg från
arbetsgivaren, att arbetsinkomst förlorats med mer än 8 timmar utgår ersättning även för denna tid.
Intyg om detta ska lämnas samtidigt med begäran om ersättning.
Anställd som är förtroendevald


Den förtroendevalde är skyldig att styrka den förlorade arbetsinkomsten. Ersättningsbeloppet
för anställd grundas på den förtroendevaldes timlön enligt avtal. Timlönen ska vara styrkt av
arbetsgivaren. Vid semesterledighet, kompensationsledighet, arbetstidsförkortning,
flexledighet utgår ingen förlorad arbetsinkomst.



Arbetstiden ska framgå av ett arbetstidsschema eller styrkas genom intyg.



Vid nattarbete, skiftarbete och dylikt ska arbetets art vara av den karaktären att arbetspasset
inte går att bryta. Löneavdraget ska vara styrkt, arbetsledare ska bekräfta att arbetspasset inte
kan brytas. Kan gälla för både dag och nattarbetare.

Egen företagare som är förtroendevald


Med egenföretagare avses person som innehar F-skattsedel. Ersättningens storlek grundas i
1:a hand på inlämnad uppgift om styrkt årsinkomst, styrkt sjukpenninggrundande inkomst
och/eller senaste årets inlämnade självdeklaration. Denna ska vara styrkt.



Arbetstiden ska framgå i ett arbetstidsschema eller kunna styrkas på annat sätt.



För företagare företrädesvis i uppbyggnadsskede kan schablonersättning utgå. Schablonen är
40 % av kommunalrådets arvode. Arvodesberedningen prövar rätten till ersättning efter
ansökan.



Annan bedömning av arbetsinkomst avgörs i varje enskilt fall av arvodesberedningen.

Övriga


I de fall den förtroendevalde har arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller föräldrapenning
utgår ersättning med det belopp den förtroendevalde går miste om på grund av sitt uppdrag.
Begärt belopp styrks med intyg eller motsvarande från ansvarig kassa. För
Försäkringskassans godkännande av fullgörande av uppdrag under pågående sjukskrivning
ansvarar den förtroendevalde.
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Förlorad pensionsförmån – förlorad arbetsinkomst
§7
Förtroendevald har rätt till en schablonersättning för förlorad pensionsförmån. Ersättningen utges
från det den förtroendevalde fyller 21 år och med samma procentsats som gäller för PFA-KL
pension, tjänstemannakollektivet. Pensionsförmånen beräknas på den förtroendevaldes förlorade
arbetsinkomst och betalas ut en gång per år. Avsättningen är 4,5 % av den förtroendevaldes förlorade
arbetsinkomst.
Förlorad semesterförmån
§8
Förtroendevald som tagit tjänstledigt för att fullgöra förtroendeuppdrag för Tjörns kommun i så stor
omfattning att tjänstledigheten minskar antalet betalda semesterdagar är berättigad till ersättning för
den förlorade semesterförmånen. Detta gäller dock inte förtroendevalda som fullgör uppdragen på
heltid eller betydande del av heltid (40 %).
En förtroendevald som är helt ledig från sin tjänst och därmed inte får någon lön från sin arbetsgivare
har inte rätt till ersättning för förlorad semesterförmån för tid då man är ledig. Det samma gäller för
en förtroendevald som tagit partiell och generell tjänstledighet.
För att arvodesberedningen ska kunna pröva rätten till ersättning krävs begäran från den
förtroendevalde samt intyg från arbetsgivaren som styrker storleken av den förlorade förmånen.
Övriga kostnader
§9
Kostnader för barntillsyn, för barn under 12 år, som uppkommer under tid som den förtroendevalde
fullgör sitt uppdrag har rätt till ersättning. Detta gäller dock inte förtroendevalda som fullgör
uppdragen på heltid eller betydande del av heltid (40 %). Ersättning utgår inte till familjemedlemmar
som svarar för barnpassning och inte heller för tid då ordinarie barnomsorg hade kunnat utnyttjas.
Ersättning för barntillsyn betalas ut efter det att kostnaden uppstått och endast i samband med att
sammanträdesersättning betalas ut.
Förtroendevald med funktionsnedsättning kan yrka ersättning för de särskilda kostnader som
uppkommit till följd av deltagande i sammanträdet eller motsvarande och som inte ersätts på annat
sätt.
Kostnaderna ska vara styrkta.
Yrkande om ersättning enligt denna paragraf prövas av arvodesberedningen eller dess presidium.
Beslut om Pension, omställningsstöd mm
§ 10
För nytillträdda förtroendevalda efter valet 2014 gäller Omställningsstöd och Pension för
förtroendevalda (OPR-KL). Dessa bestämmelser om omställningsstöd och pension har antagits av
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kommunfullmäktige 2014-06-11, § 120, enligt rekommendation av Sveriges kommuner och
landsting, SKL.
Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF)) gäller från 1 januari
2003 för förtroendevald med årsarvoden på heltid eller betydande del av heltid (40 %).
Enligt beslut av kommunfullmäktige 2014-06-11, § 121, är arvodesberedningen tillika
pensionsmyndighet för förtroendevalda.
Reseersättning, traktamente och övriga förmåner
§ 11
Reseersättning beviljas för resa mellan ordinarie bostad och förrättningsställe eller mellan
tjänsteställe och förrättningsställe enligt BIA 10, samma ersättning som gäller för anställda om
avståndet från bostaden och sammanträdesplatsen överstiger 5 km t o r.
Kostnader för kollektivresa med Västtrafik som understiger 200 kronor ersätts och behöver inte vara
styrkt.
För övriga utlägg ex. parkeringsavgifter, resor, trängselskatt, m.m. där kvitto inte finns tillgängliga
gäller undantaget upp till sammanlagt 100 kronor. Dessa tillägg kan redovisas och ersättas utan
kvitto.
Traktamente och resetillägg utgår endast vid flerdygnsförrättning och om avståndet mellan bostaden
och förrättningsstället överstiger 50 km.
För samtliga förtroendevalda ska avdrag för kostförmån göras vid alla tillfällen där gemensam lunch
serveras som arbetsgivaren bekostar. (endagsförrättning).
Grunduppgifter
§ 12
Varje förtroendevald ska till Tjörns kommun, kommunkansliet lämna de grunduppgifter kansliet
begär för att kunna betala ut belopp enligt arvodesbestämmelserna samt verkställa skatteavdrag mm.
Yrkande om ersättningar bör löpande lämnas in.
För att säkerställa utbetalning nästkommande månad ska yrkande om ersättningar lämnas till
sekreteraren senast den sista i månaden. Utbetalning sker av arvode efter att det är vederbörligt
attesterat.
Tolkning
§ 13
Arvodesberedningen ansvarar för tolkningar samt göra mindre ändringar och tillägg avseende dessa
bestämmelser. Vid beslut i sådana ärenden gäller i tillämpliga delar kommunallagens bestämmelser
om nämnder.
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§ 14
Tillämpning
Kommunfullmäktige har 2014-06-11, § 121 antagit att arvodesberedningen tillika är
pensionsmyndighet för förtroendevalda.
Arvodesberedningen har till uppgift att utfärda tillämpningsföreskrifter i tillämpliga delar och
upprätta arbetsordning för beredningens arbete.
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Sammanträdesarvode 2019 – 2022
Sammanträdesarvode
Grundarvode 1:a timman
Följande timmar
Påbörjad halvtimma
Max arvode/dag
Justeringsarvode
Grundarvode
Kommunfullmäktige
Arvode per möte

Kurs/konferens utom kommun
Vid deltagande utom kommunen
utgår sammanträdesarvode för
restid med 2/3 av restiden
(följande timmar)

350:200:100:300:- + 7 x 200:- = 1,700:350:-

Ersättare ska anmäla när den
kommer och om den lämnar
mötet innan avslut. Är ersättaren
närvarande hela mötet utgår
600:-, lämnar den mötet eller
inte är med hela mötestiden
utgår ½ arvode.

600:-

200:-/3x2 = 134:-/timma restid
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Policy mot mutor för Tjörns kommun
Anställda och förtroendevalda i Tjörns kommun kan i sina roller komma i kontakt
med ett stort antal människor och företag och i samband med det bli erbjudna
förmåner eller utsatta för påverkan av olika slag.
Denna policy med tillhörande riktlinjer har tagits fram för att ge stöd kring hur
anställda och förtroendevalda ska agera i olika situationer. Varje nämnd,
förvaltning, bolag samt stiftelse ansvarar för att denna policy med tillhörande
riktlinjer följs och implementeras i verksamheten.
Policyn innebär att:


Anställda och förtroendevalda ska verka på kommuninvånarnas uppdrag
och iaktta saklighet och opartiskhet i sin tjänste- och uppdragsutövning.



Anställda och förtroendevalda ska i sin tjänste- och uppdragsutövning inte
låta sig påverkas av ovidkommande hänsyn eller intressen, det vill säga det
som inte är relevant eller som inte har med ”saken” att göra.



Anställda och förtroendevalda får inte ta emot, godta ett löfte om eller
begära en otillåten förmån för utövningen av sin anställning eller sitt
uppdrag.



Anställda och förtroendevalda får inte lämna, utlova eller erbjuda en
otillåten förmån i utövningen av sin anställning eller sitt uppdrag.



Anställda och förtroendevalda skall betrakta varje förmån från utomstående
företag, organisationer eller privatpersoner som otillåten om den kan
påverka tjänste- eller uppdragsutövningen.



Anställda och förtroendevalda ska agera på ett sådant sätt att misstanke om
muta inte uppstår.



Varje anställd och förtroendevald har själv ett ansvar för sitt agerande.
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Inledning

Dessa riktlinjer syftar till att konkretisera policyn mot mutor och
innehåller exempel på hur anställda och förtroendevalda ska agera i
relation till förmåner till och från företag, organisationer eller
privatpersoner.

1.1

Omfattning

Policyn och riktlinjerna gäller för anställda och förtroendevalda i Tjörns
kommun, bolag och stiftelser i rollen som givare eller mottagare av
förmån eller gåva.

1.2

Vad säger lagen?

Bestämmelserna om givande och tagande av muta finns i 10 kap
brottsbalken (BrB). De omfattar alla arbetstagare och uppdragstagare,
oavsett om de är anställda i offentlig eller privat tjänst och oberoende av
befattning eller anställningsform. Reglerna omfattar även
förtroendevalda.
Av lagreglerna framgår i korthet att den som tar emot, godtar ett löfte om
eller begär en otillåten förmån för utövningen av sin anställning eller sitt
uppdrag kan dömas för tagande av muta. I motsvarande mån kan den
som lämnar, utlovar eller erbjuder en otillåten förmån dömas för givande
av muta.
En förutsättning för straffansvar är att förmånen anses vara otillåten. Det
finns dock inga beloppsgränser som anger vad som är otillåtet. En
bedömning måste således göras från fall till fall. Som huvudregel bör
anställda och förtroendevalda vara mycket restriktiva med att ta emot
förmåner och gåvor.
Vid bedömningen av vad som anses vara mutbrott ställs särskilt höga
krav på offentligt anställda och förtroendevalda.
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Förhållningssätt

Allmänhetens förtroende är utgångspunkten för alla företrädare för
Tjörns kommun. Den som blir erbjuden en förmån eller gåva bör därför
alltid ställa sig dessa frågor:
1. Hur uppfattas situationen utifrån, det vill säga, tål agerandet
offentlighetens ljus?
2. Varför erbjuds den just mig?
3. Finns det en koppling mellan förmånen och min tjänste- eller
politikutövning?
4. Är förmånen till nytta för min anställning eller uppdrag eller är
det en nöjesaktivitet?
Vidare ska anställda och förtroendevalda betrakta varje förmån från
utomstående företag, organisationer eller privatpersoner som otillåten om
den kan påverka tjänste- eller uppdragsutövningen. De som ägnar sig åt
myndighetsutövning och de som arbetar med upphandling, inköp
och/eller inom omsorgsområdet måste således vara särskilt försiktiga.
Om du är osäker på hur ett erbjudande om en gåva eller förmån ska
hanteras bör du ta upp frågan med din chef för bedömning. En otillåten
gåva blir inte tillåten genom att en chef godkänner den, utan varje
anställd och förtroendevald har själv ett ansvar för sitt agerande.
Vid utlandsresor är det en bra utgångspunkt för det egna uppträdandet att
de lagar, policys och etiska regler som gäller i Sverige även ska följas
utomlands. Om den lokala lagstiftningen är strängare gäller naturligtvis
den.
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Exempel på vad som är tillåtet
respektive otillåtet?

3.1

Måltider

Det är tillåtet för anställda och förtroendevalda att låta sig bjudas på
enklare måltider av utomstående företag, organisationer eller
privatpersoner vid enstaka tillfällen under förutsättning att de har ett
naturligt samband med tjänsten eller uppdraget.

3.2

Kundträffar

Det är tillåtet att delta i kundträffar som ett utomstående företag
anordnar om huvudsyftet med träffarna är att utbyta information som
kan vara till nytta för kommunen. Vidare är det tillåtet att det
förekommer viss underhållning och att det bjuds på enklare förtäring
vid träffarna.

3.3

Studieresor, kurser och seminarier

Det är inte tillåtet för anställda och förtroendevalda att bli bjudna av
utomstående företag, organisationer eller privatpersoner på studieresor
eller konferenser. Om studieresan eller konferensen är viktig för
kommunen att delta i ska kommunen stå för samtliga kostnader.
Kostnader för enklare seminarium kan vara tillåtet. Om utomstående
företag eller organisationer bjuder på enklare förtäring i samband med en
sådan studieresa eller konferens är detta tillåtet att ta emot.

3.4

Gåvor

Huvudregeln är att anställda och förtroendevalda inte tar emot gåvor
från företag, organisationer eller privatpersoner. Enklare uppvaktning i
samband med högtidsdagar, helgdagar, sjukdom eller liknande är dock
tillåtet att ta emot. Detsamma gäller enklare reklamartiklar. Det är aldrig
tillåtet att ta emot penninggåvor.

3.5

Tjänster

Det är inte tillåtet att som privatperson ta emot en tjänst, till underpris
eller utan att betala, utförd av en leverantör till kommunen.

3.6

Övriga erbjudanden

Bonuserbjudanden i samband med exempelvis flygresor och
övernattningar på hotell ska tillfalla arbetsgivaren.

Sida 5 (9)
Riktlinjer mot mutor
406

Det är inte tillåtet att ta emot erbjudanden om en resa, lån av
sommarstuga, segelbåt eller liknande från utomstående företag och
personer.
Att ett visst erbjudande gäller under den anställdes eller den
förtroendevaldes semester eller fritid saknar betydelse.
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Rutin vid misstänkt eller upptäckt
muta eller mutbrott

Anställda i kommunen som befarar att en förmån eller en gåva står i strid
med dessa riktlinjer ska informera närmaste chef, som i sin tur ska avgöra
hur förmånen/gåvan ska hanteras. Likaså ska närmaste chef informeras
vid misstanke om att någon inom kommunen ger eller tar emot mutor.
Vid tveksamhet om en förmån eller en gåva är tillåten eller ej ska kontakt
tas med kommunens jurist.
För det fall en anställd ger eller tar emot mutor kommer närmaste chef i
samråd med personalavdelningen vidta arbetsrättsliga åtgärder.
En förtroendevald som fått erbjudande om en otillåten förmån eller gåva
ska kontakta kommunchef eller kommunstyrelsens ordförande för
gemensamt avgörande om det föreligger misstanke om mutbrott.
Misstanke om mutbrott ska alltid polisanmälas.
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Ansvar, implementering och
uppföljning

Det yttersta ansvaret för att inte göra sig skyldig till mutbrott faller på
den anställde eller den förtroendevalde. En anställd eller förtroendevald
kan inte friskriva sig från ansvar genom att åberopa att arbetsledningen
lämnat sitt samtycke.
Chefer har ett särskilt ansvar för att policyn och riktlinjerna är kända
samt att åtgärder vidtas om de inte efterföljs.
Alla förtroendevalda och anställda inom kommunen, bolagen och
stiftelserna ska ta del av policyn och riktlinjerna. Information/utbildning
ska ske vid introduktionen för nyanställda och till nytillträdda
förtroendevalda minst en gång per år vid arbetsplatsträffar, styrelsemöten
och nämndmöten/KF.
Policyn och riktlinjerna ska finnas tillgängliga på kommunens intranät
och hemsida. Varje förvaltning, bolag och stiftelse ansvarar för att
policyn och riktlinjerna efterlevs.
Vartannat år gör dokumentansvarig en översyn av dokumentet och anger
om det behöver förändras eller inte.
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Exempel

6.1

Förmåner som är otillåtna



Penninggåvor i kontanter, värdepapper och liknande.



Penninglån på särskilt gynnsamma villkor.



Borgensåtaganden eller skuldtäckning.



Köpeskilling eller fordran, amortering eller ränta som efterskänks.



Bonusarrangemang av olika slag t.ex. vid varuinköp eller
flygresor och hotellvistelser om förmånen tillfaller den anställde
och inte arbetsgivaren.



Att förfoga över fordon, båt, fritidsbostad eller liknande för privat
bruk.



6.2

Helt eller delvis betalda nöjes- eller semesterresor.

Förmåner som är tillåtna i de flesta fall



Enstaka befogade arbetsmåltider av vardaglig karaktär.



Mindre varuprover eller enklare prydnadsföremål och
minnesgåvor.



Enklare uppvaktning på födelsedagar eller vid sjukdom.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-09-03
§167

Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om att ändra riktlinjer mot
mutor
2020/42
Beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att komplettera beslutsunderlaget med
arvodesbestämmelserna, policyn och riktlinjerna mot mutor samt en redogörelse för
vilka ersättningar och arvoden som inte betalats ut enligt gällande bestämmelserna
under innevarande mandatperiod.
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Gert Kjellberg har kommit in med en motion om att fullmäktige ska besluta att
kommunens riktlinjer mot mutor inte ska omfatta förtroendevalda.
Förvaltningen bedömer att det saknas skäl för att göra den föreslagna ändringen.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 138 den 20 augusti 2020
Kommunfullmäktige 2020-02-20, § 58
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-03-03
Motion den 10 februari 2020
Förslag till beslut på sammanträdet
Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska återremittera ärendet för
att komplettera beslutsunderlaget med arvodesbestämmelserna, policyn och
riktlinjerna mot mutor samt en redogörelse för vilka ersättningar och arvoden som
inte betalats ut enligt gällande bestämmelserna under innevarande mandatperiod.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-08-20

§138

Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om att ändra riktlinjer mot
mutor
2020/42
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Gert Kjellberg har kommit in med en motion om att fullmäktige ska besluta att
kommunens riktlinjer mot mutor inte ska omfatta förtroendevalda.
Förvaltningen bedömer att det saknas skäl för att göra den föreslagna ändringen.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige 2020-02-20, § 58
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-03-03
Motion den 10 februari 2020
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till
beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-02-20

§58

Anmälan av motion från Gert Kjellberg (TP) om att ändra riktlinjer
mot mutor
2020/42
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om att ändra riktlinjer mot mutor.
Motionens innehåll
”Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet, KD, C har bla. i pressen talat om att om
inte förtroendevalda för en sådan politik som accepteras av Majoriteten så blir
det ingen ersättning från kommunen. Fullmäktiges ordförande Anders G
Högmark står bakom sitt partis synsätt om endast ersättning till
förtroendevalda som kommer med förslag som accepteras av Moderaterna.
Majoriteten har också beslutat att Socialdemokraterna, Tjörnpartiet, Björn på
Tjörn bedriver destruktiv politik och därför saknas det skäl för att
förtroendevalda ur dessa partier skall få ersättning för uppdrag.
Tjörns kommun har antagit Policy och riktlinjer mot mutor. Det finnes skäl att nu
revidera dessa riktlinjer mot mutor eftersom dessa kan stå i konflikt med
Majoritetens synsätt, att inga pengar skall betalas ut om inte
politiker för politik som accepteras av Majoriteten.
Policyn och riktlinjerna gäller för anställda och förtroendevalda i Tjörns
kommun. Genom att ta bort riktlinjer som omfattar förtroendevalda kan
Majoriteten agera helt fritt utan att riskera bryta mot riktlinjerna mot mutor
Fullmäktige föreslås besluta följande:
1. Fullmäktige beslutar att ge ändra riktlinjer mot mutor så att dessa inte
omfattar förtroendevalda.”
Beslutsunderlag
Motion den 10 februari 2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Till:
Fullmäktige, Skärhamn

Skärhamn 2020-02-10

Motion:
Ändringar av Riktlinjer mot mutor så att inte
förtroendevalda omfattas
Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet, KD, C har bla. i pressen talat om att om
inte förtroendevalda för en sådan politik som accepteras av Majoriteten så blir
det ingen ersättning från kommunen. Fullmäktiges ordförande Anders G
Högmark står bakom sitt partis synsätt om endast ersättning till
förtroendevalda som kommer med förslag som accepteras av Moderaterna.
Majoriteten har också beslutat att Socialdemokraterna, Tjörnpartiet, Björn på
Tjörn bedriver destruktiv politik och därför saknas det skäl för att
förtroendevalda ur dessa partier skall få ersättning för uppdrag.
Tjörns kommun har antagit Policy och riktlinjer mot mutor.
Det finnes skäl att nu revidera dessa riktlinjer mot mutor eftersom dessa kan
stå i konflikt med Majoritetens synsätt, att inga pengar skall betalas ut om inte
politiker för politik som accepteras av Majoriteten.
Policyn och riktlinjerna gäller för anställda och förtroendevalda i Tjörns
kommun. Genom att ta bort riktlinjer som omfattar förtroendevalda kan
Majoriteten agera helt fritt utan att riskera bryta mot riktlinjerna mot mutor
Fullmäktige föreslås besluta följande:

1. Fullmäktige beslutar att ge ändra riktlinjer mot mutor så att dessa inte
omfattar förtroendevalda.

Gert Kjellberg

TJÖRNPARTIET
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