
Kommunfullmäktige 
2021-06-10 

Kungörelse 
Kommunfullmäktige sammanträder den 17 juni 2021,  
kl. 18:00, Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn samt via 
Teams 

Information 
Deltagande vid kommunfullmäktiges sammanträde kommer 
för samtliga ledamöter och ersättare att ske på distans, i 
enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2020-10-15/§165. 
Incheckning kommer att ske från kl. 17:30. 

Fullmäktiges presidium kommer närvara och leda 
sammanträdet i kommunhuset där även webbsändningen 
anordnas. I dessa tider vill vi uppmana allmänheten till att ta 
del av sammanträdet via webbsändningen och beakta 
Folkhälsomyndighetens skärpta råd för att motverka 
spridning av Covid-19. 

För att göra sammanträdet så smidigt som möjligt 
rekommenderar presidiet starkt att samtliga ledamöter 
använder Presidium. 

Inledning 

1 Mötets öppnande 

2 Val av protokollsjusterare (protokollet 
föreslås justeras 23/6 kl. 16:00) 

3 Fastställande av närvaro 

4 Fastställande av dagordning 

Beslutsärenden 

5 Val av representanter till rådet för 
pensions- och funktionshinderfrågor 

2021/18 
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6 Framtida struktur för Tjörns kommuns 
bolagskoncern 

2019/284 5 - 112 

7 Tjörns kommuns delårsbokslut per april 
2021 

2021/130 113 - 172 

8 Taxa för rengöring och 
brandskyddskontroll i Tjörns kommun 

2021/163 173 - 185 

9 Utökat verksamhetsområde för allmän 
va-anläggning avseende 
vattenförsörjning och spillvattenavlopp 
på Klädesholmen och Koholmen 

2021/140 186 - 196 

10 Revidering av ägardirektiv för Renova 
AB och Renova Miljö AB 

2021/97 197 - 227 

11 Årsredovisning 2020 för Tolkförmedling 
Väst 

2021/109 228 - 280 

12 Hantering av budgetunderskott 2020 för 
Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund 

2021/152 281 - 319 

13 Taxa för prövning och tillsyn enligt 
alkohollagen 

2021/177 320 - 340 

14 Revidering av reglemente för Södra 
Bohusläns Räddningstjänstförbund 

2021/151 341 - 352 

15 Beslut om återbetalning av arvode 2021/180 353 - 357 

16 Upphävande av föreskrift om förbud 
mot att vistas på särskilt angivna platser 
i kommunen 

2021/133 358 - 376 

17 Ändring av styrdokument innehållande 
kommunchefstitel 

2021/175 377 - 378 

18 Svar på motion från Martin Johansson  
(-) fd (SD) angående fritidskort för 
skolungdomar 

2018/37 379 - 397 
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19 Svar på motion från Alma Sibrian (V) 
om fritidskort för ungdomar 

2019/360 398 - 414 

20 Svar på motion från Rikard Larsson (S) 
om att främja återbruk genom 
”Returvaruhus” på Tjörn 

2019/361 415 - 436 

21 Svar på motion från Christy Whiddon 
(S) om förebyggande utbildning för hela 
samhället om ohälsosamma 
levnadsvanor 

2021/45 437 - 458 

22 Svar på motion från Martin Johansson  
(-) fd (SD) om förskolebuss 

2021/62 459 - 471 

23 Svar på motion från Anna Wängborg 
(MP) och Tanja Siladji Dahne (MP) om 
gratis mensskydd 

2021/61 472 - 486 

24 Svar på motion från Martin Johansson  
(-) fd (SD) om handlingsplan för 
elförsörjning 

2021/127 487 - 495 

25 Svar på interpellation från Benny 
Halldin (S) ställd till Tjörns Hamnar 
ABs styrelseordförande Bo Bertelsen 
(M) om årsredovisningen i Tjörns 
Hamnar AB 

2021/157 496 - 520 

Anmälningsärenden 

26 Anmälan av motion från Martin 
Johansson (-) fd (SD) om historia och 
konst på elskåp 

2021/192 521 - 524 

27 Anmälan av motion från Martin 
Johansson (-) fd (SD) om transparens i 
kommunfullmäktige 

2021/193 525 - 526 

28 Anmälan av motion från Martin 
Johansson (-) fd (SD) om att stärka 
demensvården 

2021/194 527 - 529 
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Välkomna! 

Anders G Högmark 
(M) 
ordförande

Johan Nilsson 
kommunsekreterare 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-06-03 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 111 

Framtida struktur för Tjörns kommuns bolagskoncern 

2019/284 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
 
1. Uppdraget om översyn av bolagsstrukturen som 

Kommunfullmäktige tog beslut om 2018-05-17 är nu slutfört. 
2. Kommunstyrelsen föreslår vidare att fullmäktige fastställer att det 

saknas skäl att ändra den nuvarande bolagsstrukturen för de 
kommunala bolagen. 

3. Uppdrag ges till Kommunstyrelsen att göra en översyn om det 
finnes skäl att ändra nuvarande ägardirektiv och bolagsordningar 
för Tjörns Hamnar AB, Tjörns Bostads AB, Tjörns Måltids AB samt 
Tjörns Kommunala Förvaltnings AB. 

 
Reservation 
Martin Johansson (-) fd (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Rosalie Sanyang (S) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Tanja Siladji Dahne (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-05-17 § 75, i samband med 
fastställandet av den politiska organisationen för kommande 
mandatperiod, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra 
en översyn av bolagsstrukturen. 

Samtliga utredningsuppdrag är nu genomförda och rapporter är 
överlämnade till kommunen. Bolagsutredningen samt förslag på 
åtgärder har skickats på remiss till kommunens bolag Tjörns 
Bostads AB, Tjörns Hamnar AB samt Tjörns Måltids AB och Tjörns 
Kommunala Förvaltning AB.  

Utifrån resultatet av genomförd bolagsutredning föreslås antingen 
att 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-06-03 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

1 THAB, TBAB och TMÅAB ska omstruktureras och all verksamhet 
ska bedrivas i ett bolag. TMÅAB:s verksamhet ska överlåtas genom 
en inkråmsöverlåtelse. THAB och TBAB ska slås samman genom en 
fusion. Efter omstruktureringen ska all verksamhet bedrivas i ett 
bolag vars huvudsakliga verksamhet ska bestå i att äga och förvalta 
fastigheter, eller 

2 nuvarande bolag och verksamheter ska kvarstå oförändrat. En 
översyn av bolagsordningar och ägardirektiv ska genomföras. 

Tidigare beslut 
Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2021-05-27, § 31 
Tjörns Hamnar AB 2021-05-21, § 32 
Tjörns Bostads AB 2021-05-20, § 37 
Tjörns Måltids AB 2021-05-19, § 30 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-22, § 109 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-11, § 122 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-19, § 178 
Kommunfullmäktige 2018-05-17, § 75 

Därutöver har kommunstyrelsens arbetsutskott kontinuerligt 
informerats under ärendets gång. 

Samverkan 
Information om pågående utredning har skett till Central 
samverkansgrupp, CSG, vid några tillfällen som en del av 
innehållet under punkten ”Kommunchefen informerar”. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-05-24 
Utredning av bolagsstrukturen i Tjörns kommuns bolagskoncern, 
PWC 
Promemoria ”Frågor rörande organisationsstruktur beträffande 
verksamhetslokaler”, FRONT Advokater AB 
Utredning ”Hyressättning på affärsmässiga grunder”, FRONT 
Advokater AB HFD 2017 ref 14 
Memorandum, omstrukturering av bolagsgrupp, Magnussons 
Advokatbyrå 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-06-03 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Yttranden från: 

Tjörns Bostads AB, TBAB 
Tjörns Hamnar AB, THAB 
Tjörns Måltids AB, TMÅAB 
Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, TKFAB 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

1. Uppdraget om översyn av bolagsstrukturen som 
Kommunfullmäktige tog beslut om 2018-05-17 är nu slutfört. 

2. Kommunstyrelsen föreslår vidare att fullmäktige fastställer att det 
saknas skäl att ändra den nuvarande bolagsstrukturen för de 
kommunala bolagen. 

3. Uppdrag ges till Kommunstyrelsen att göra en översyn om det 
finnes skäl att ändra nuvarande ägardirektiv och bolagsordningar 
för Tjörns Hamnar AB, Tjörns Bostads AB, Tjörns Måltids AB samt 
Tjörns Kommunala Förvaltnings AB. 

 
Magne Hallberg (KD), George Strömbom (C), Gert Kjellberg (TP), Cyril 
Esbjörnsson (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla Bo Bertelsens 
(M) förslag. 
 
Martin Johansson (-) fd (SD) och Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifall det angivna förslag 1 i förvaltningens 
tjänsteutlåtande 2021-05-24, att: 
 
THAB, TBAB och TMÅAB ska omstruktureras och all verksamhet ska 
bedrivas i ett bolag. TMÅAB:s verksamhet ska överlåtas genom en 
inkråmsöverlåtelse. THAB och TBAB ska slås samman genom en 
fusion. Efter omstruktureringen ska all verksamhet bedrivas i ett bolag 
vars huvudsakliga verksamhet ska bestå i att äga och förvalta 
fastigheter. 
 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avstå från att välja organisation till dess 
att kommunstyrelsen kan föreslå kommunfullmäktige besluta om 
uppdatering av följande styrdokument: 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-06-03 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

- tydliga avgränsade syften för respektive bolag,  
- tydliga ägardirektiv och  
- bolagsordningar. 
 
Beslutsgång 1 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Bo Bertelsens (M) 
förslag väljs. 

Omröstning begärs. Bo Bertelsens (M) förslag väljs till huvudförslag. 
Motförslag ska utses. 

Beslutsgång 2 
Ordförande ställer Martin Johanssons (-) fd (SD) och Tanja Siladji 
Dahnes (MP) förslag mot Rosalie Sanyangs (S) förslag. Rosalie 
Sanyangs (S) förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Rosalie Sanyangs (S) förslag. 

Nej-röst för Martin Johanssons (-) fd (SD) och Tanja Siladji Dahnes (MP) 
förslag. 

Omröstningsresultat 
3 Ja-röster, Martin Johansen (L), Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson 
(S). 

2 Nej-röster, Tanja Siladji Dahne (MP), Martin Johansson (-) fd (SD). 

5 avstår, Bo Bertelsen (M), Magne Hallberg (KD), George Strömbom 
(C), Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson (TP). 

Rosalie Sanyangs (S) förslag väljs till motförslag i huvudvoteringen. 

Beslutsgång 3 
Ordförande ställer Bo Bertelsens (M) huvudförslag mot Rosalie 
Sanyangs (S) motförslag. Bo Bertelsens (M) förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Bo Bertelsens (M) förslag. 

Nej-röst för Rosalie Sanyangs (S) förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-06-03 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Omröstningsresultat 
6 Ja-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), Magne Hallberg 
(KD), George Strömbom (C), Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson 
(TP). 

2 Nej-röster, Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S). 

2 avstår, Tanja Siladji Dahne (MP), Martin Johansson (-) fd (SD). 

Bo Bertelsens (M) förslag väljs. 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (8) 

 2021-05-24 Dnr 2019/284-107 

Kommunstyrelsen 

Thelma Fredin Klicka här för att ange text. 
Kommunjurist 
0304-60 10 21 
thelma.fredin@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Tjänsteutlåtande angående framtida bolagsstruktur i 
Tjörns kommuns bolagskoncern 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-05-17 § 75, i samband med 
fastställandet av den politiska organisationen för kommande 
mandatperiod, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en 
översyn av bolagsstrukturen. 

Samtliga utredningsuppdrag är nu genomförda och rapporter är 
överlämnade till kommunen. Bolagsutredningen samt förslag på 
åtgärder har skickats på remiss till kommunens bolag Tjörns Bostads 
AB, Tjörns Hamnar AB samt Tjörns Måltids AB och Tjörns Kommunala 
Förvaltning AB.  

Utifrån resultatet av genomförd bolagsutredning föreslås antingen att 

1 THAB, TBAB och TMÅAB ska omstruktureras och all verksamhet 
ska bedrivas i ett bolag. TMÅAB:s verksamhet ska överlåtas genom 
en inkråmsöverlåtelse. THAB och TBAB ska slås samman genom en 
fusion. Efter omstruktureringen ska all verksamhet bedrivas i ett 
bolag vars huvudsakliga verksamhet ska bestå i att äga och förvalta 
fastigheter, eller 

2 nuvarande bolag och verksamheter ska kvarstå oförändrat. En 
översyn av bolagsordningar och ägardirektiv ska genomföras. 

Förslagen redovisas närmare under ärendebeskrivningen. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2018-05-17, § 75 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-19, § 178 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-11, § 122 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-22, § 109 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (8) 

 2021-05-24 Dnr 2019/284-107

 

Därutöver har kommunstyrelsens arbetsutskott kontinuerligt 
informerats under ärendets gång. 

Samverkan 
Information om pågående utredning har skett till Central 
samverkansgrupp, CSG, vid några tillfällen som en del av innehållet 
under punkten ”Kommunchefen informerar”. 

Bilagor 
Utredning av bolagsstrukturen i Tjörns kommuns bolagskoncern, PWC 

Promemoria ”Frågor rörande organisationsstruktur beträffande 
verksamhetslokaler”, FRONT Advokater AB 

Utredning ”Hyressättning på affärsmässiga grunder”, FRONT 
Advokater AB HFD 2017 ref 14 

Memorandum, omstrukturering av bolagsgrupp, Magnussons 
Advokatbyrå 

Yttranden från: 

Tjörns Bostads AB, TBAB 
Tjörns Hamnar AB, THAB 
Tjörns Måltids AB, TMÅAB 
Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, TKFAB 

Beslutet skickas till 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Tjörns Bostads AB, TBAB 
Tjörns Hamnar AB, THAB 
Tjörns Måltids AB, TMÅAB 
Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, TKFAB 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 (8) 

 2021-05-24 Dnr 2019/284-107

Ärendet  

Kort beskrivning av kommunens bolag och dess verksamhet 
I nuläget består koncernen av ett moderbolag (Tjörns Kommunala 
förvaltnings AB) och tre dotterbolag (Tjörns Hamnar AB, Tjörns Bostad 
AB och Tjörns Måltid AB). 

Tjörns Bostad AB 
TBAB är ett helägt kommunalt fastighetsbolag. Bolaget tillhandahåller 
bostäder till kommunens invånare, kommersiella lokaler samt lokaler 
för kommunens verksamheter.  

Bolaget förvaltar och administrerar idag en byggnadsyta på ca 100 000 
kvadratmeter med. Bolagets fastighetsbestånd består av drygt 600 
lägenheter och knappt 60 lokaler. Fastigheterna är spridda över de 
flesta orter i kommunen. Förutom lägenheter och lokaler har bolaget 
servicebostäder och gruppboenden.  

Bolaget är inte ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag. Av 
bolagets fastigheter utgör ca 58 % verksamhetslokaler, ca 2 % 
kommersiella lokaler och ca 40 % bostäder.  

Tjörns Hamnar AB  
THAB är ett helägt kommunalt hamnbolag. Bolaget har ett trettiotal 
externa kunder som på kommersiella villkor köper lagrings- och 
uthyrningstjänster som magasin, kontor och kajplatser. Bolaget 
arrenderar också ut gästhamnarna på Tjörn, driver ett kraftvärmeverk 
och har hand om färjetrafiken på linjen Rönnäng–Åstol–Tjörnekalv–
Dyrön samt linjen Kyrkesund–Härön. 

Tjörns Hamnar AB äger 35 hektar mark och cirka 58 000 kvadratmeter 
lokaler. Bolaget huvudsakliga verksamhet är att äga och förvalta 
fastigheter.  

Energiverksamhetens drift sköts av en extern aktör genom inhyrda 
tjänster. Övergripande frågor, underhåll och säkerhetsfrågor sköts av 
TBAB genom att hamnbolaget köper dessa tjänster av TBAB. 

Tjörns Måltids AB 
TMÅAB är ett kommunalt måltidsbolag. Bolagets verksamhet 
producerar, serverar och levererar måltider till skolor, barn- och 
äldreomsorg samt till personer med biståndsbedömda insatser i Tjörns 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 4 (8) 

 2021-05-24 Dnr 2019/284-107

kommun och Orust kommun. Orust kommun äger en mindre del av 
aktierna i bolaget, ca 9 %, i övrigt ägs bolaget av Tjörns kommun. 

Bolagsutredningen 
I nuläget består koncernen alltså av ett moderbolag och tre dotterbolag. 
Detta innebär fyra olika bolagsorganisationer med styrelse, VD, 
verksamhetsorganisation och administration. De fyra bolagen för också 
egen redovisning/bokföring samt undergår revisorsgranskning. Den 
nuvarande strukturen är relativt kostsam, i synnerhet för en liten 
kommun som Tjörn. Det har också framkommit att bolagen i viss 
utsträckning utför likartad verksamhet.  

Mot bakgrund av bland annat detta beslutade kommunfullmäktige 
2018-05-17 § 75, i samband med fastställandet av den politiska 
organisationen för kommande mandatperiod, att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att genomföra en översyn av bolagsstrukturen. 

Syftet med bolagsutredningen har varit att skapa en bolagsstruktur som 
är ändamålsenlig och effektiv. Kommunen har sedan tidigare inhämtat 
konsultrapporter i ärendet från PWC och Front Advokater. Härefter har 
kommunen under våren 2021 inhämtat en utredning från Magnussons 
Advokatbyrå avseende skatterättsliga effekter av en sammanslagning 
av bolagens verksamheter. Rapporter över utredningarna är 
överlämnade till kommunen.  

Resultatet från utredningarna resulterar i att förvaltningen härmed 
lämnar två alternativa förslag för en bolagsstruktur, nämligen: 

1 THAB, TBAB och TMÅAB ska omstruktureras och all verksamhet 
ska bedrivas i ett bolag. TMÅAB:s verksamhet ska överlåtas genom 
en inkråmsöverlåtelse. THAB och TBAB ska slås samman genom en 
fusion. Efter omstruktureringen ska all verksamhet bedrivas i ett 
bolag vars huvudsakliga verksamhet ska bestå i att äga och förvalta 
fastigheter, eller 

2 nuvarande bolag och verksamheter ska kvarstå oförändrat. En 
översyn av bolagsordningar och ägardirektiv ska genomföras. 

Beskrivning och analys av förslag 1 (sammanslagning av 
verksamheterna) 
Förslag 1 innebär att verksamheterna i THAB, TBAB och TMÅAB ska 
bedrivas i ett bolag vars huvudsakliga inriktning ska vara att äga och 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 5 (8) 

 2021-05-24 Dnr 2019/284-107

förvalta fastigheter. Viss sidoverksamhet kommer också att bedrivas i 
form av- måltidsverksamhet och färjeverksamhet etc. Förslaget innebär 
inte att någon verksamhetsgren ska läggas ner. Sammanslagningarna 
av verksamheterna ska genomföras efter nästa val, dvs under år 2023. 

Verksamheten i TMÅAB ska överlåtas till TBAB genom en 
inkråmsöverlåtelse/underprisöverlåtelse. Det innebär att verksamheten 
överlåts tillsammans med bolagets alla tillgångar mot att TBAB övertar 
TMÅAB:s skulder. TMÅAB kommer härefter på sikt att likvideras.  

Verksamheterna i THAB och TBAB kommer att slås samman genom en 
fusion, vilket innebär att samtliga tillgångar, skulder och övriga 
rättsliga förbindelser i de två bolagen slås samman till ett bolag. En 
fusion är fördelaktig i det här fallet eftersom båda bolagen äger en stor 
mängd fastigheter. Vid en fusion kan fastigheter överlåtas utan att det 
utgår stämpelskatt.  

Genom en sammanslagning av verksamheterna skulle man kunna 
komma till rätta med de särskilda problemområden som identifierats 
avseende nuvarande bolagsstruktur.  

1. Kommunens fastighetsbestånd är inte samlade i ett bolag 
2. Det tillämpas olika taxor och villkor när det arrenderas ut mark 

och båtplatser beroende på om det är kommunen eller bolagen 
som är arrendator.  

Samla kommunens fastighetsbestånd 
Den nuvarande strukturen som innebär att såväl kommunen, THAB 
och TBAB var för sig äger fastigheter i relativt stor omfattning utgör 
inte en effektiv fastighetsförvaltning. Det finns flertalet organisatoriska 
och ekonomiska fördelar med ett samlat ägande och en samlad 
förvaltning av fastighetsbeståndet. Genom en fusion av THAB och 
TBAB kan man uppnå ett gemensamt ägande, utan negativa 
skattemässiga effekter. Det har framgått av de rapporter som inhämtats 
att det av skattemässiga skäl inte är ekonomiskt försvarbart att överlåta 
fastigheterna tillbaka till kommunen då detta skulle utlösa skyldighet 
att betala mycket höga skatter. För att uppnå ett samlat ägande av 
koncernens fastigheter bör istället THAB och TBAB slås samman 
genom en fusion. 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 6 (8) 

 2021-05-24 Dnr 2019/284-107

Ekonomiska konsekvenser  
En sammanslagning av bolagens verksamheter skulle innebära 
ekonomiska fördelar i form av besparingar samt en ökad effektivitet. 
Det har inom ramen för detta uppdrag inte gjorts en fullständig 
ekonomisk analys av vilka konsekvenser en sammanslagning kommer 
att få. Det kan dock konstateras att kostnaderna för VD, 
styrelsearvoden samt revision och redovisning kommer att minska. 
Bolagen hade följande kostnader för dessa poster under året 2020: 

Bolag VD Styrelsearvode Revison 

THAB 1 174 000 kr 123 000 kr 136 000 kr 

TBAB 1 180 000 kr 139 000 kr 133 000 kr 

TMÅAB 295 000 kr 70 000 kr 37 000 kr 

Totalt: 2 649 000 kr 332 000 kr 306 000 kr 

 

De ekonomiska vinster som kommer att generas genom att 
organisationen blir mer effektiv är svårare att bedöma och beräkna men 
bör bli betydande, i vart fall på sikt.  

Skattemässiga konsekvenser 
Kommunen har gett Magnussons Advokatbyrå i uppdrag att utreda 
vilka skattemässiga effekter en sammanslagning av verksamheterna 
skulle få. Advokatbyrån har föreslagit att sammanslagningen 
genomförs genom en inkråmsöverlåtelse/underprisöverlåtelse av 
TMÅAB:s verksamhet och en fusion av THAB och TBAB. Den 
föreslagna metoden för sammanslagningen får inga direkta negativa 
skattemässiga konsekvenser.  

Organisatoriska fördelar 
Tjörns kommun är en relativt liten kommun som äger flera bolag. Det 
kan ifrågasättas om det är lämpligt att en sådan liten kommun bedriver 
verksamhet i så många olika bolag. De två största bolagen är THAB och 
TBAB. Den huvudsakliga verksamheten i båda dessa bolag är att äga 
och förvalta fastigheter. Det vore fördelaktigt om ett bolag ägde och 
förvaltade samtliga fastigheter samt att detta bolag hade en 
organisation som har kompetens inom fastighetsrelaterade frågor. Det 
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kan konstateras att det finns anställda i TBAB som har relevant 
bakgrund och utbildning för att hantera frågor som rör fastigheter ur 
olika aspekter. THAB saknar en organisation som har resurser och 
erfarenhet av att hantera fastighetsrättsliga frågor, trots att bolaget äger 
och förvaltar en stor mängd olika fastigheter. Det är i första hand 
THAB:s VD som hanterar avtal och andra frågor som rör bolagets 
fastigheter och dess förvaltning. Effektiviteten avseende förvaltningen 
av fastigheterna skulle öka genom en sammanslagning vilket sannolikt 
leder till lägre kostnader och mer välmående fastigheter. Det skulle 
också öka rättssäkerheten och främja en likabehandling, om 
fastigheterna placerades i ett och samma bolag.  

I THAB bedrivs idag färjeverksamhet. Den fortsatta driften av 
färjeverksamheten är beroende av att THAB vinner upphandlingen, 
vilket det inte finns några garantier för. Om färjeverksamheten upphör 
så utgör THAB främst ett bolag som äger fastigheter. Om THAB vinner 
upphandlingen så kan färjeverksamheten fortsatt bedrivas i 
kommunens bolag även efter en fusion sker. 

Idag när verksamheterna är särskilda i olika bolag hanteras frågor olika. 
En sammanslagning av verksamheterna skulle medföra att det blir 
lättare att få till ett bredare koncerntänk och en likabehandling, vilket 
skulle gynna såväl anställda som kommuninvånare. Om 
verksamheterna låg i ett bolag så skulle alla frågor hanteras lika och 
bolaget skulle i större utsträckning kunna anlita egen personal som 
behövs i verksamheten. Många kommunala bolag har exempelvis en 
bolagsjurist och en HR-expert, vilket ökar kvalitén i verksamheten. 
Under 2020 köpte bolagen juridiska tjänster för ca 730 000 kr. Om all 
verksamhet låg i ett bolag så kan bolaget överväga att anställa en 
bolagsjurist, vilket sannolikt skulle genera mervärde i förhållande till 
att anlita advokater på en advokatbyrå. Kommunjuristerna har noterat 
att det finns ett behov av en bolagsjurist som kan hjälpa bolagen med 
juridiska frågor.  

Kommunens arrendeverksamhet  
Det har i PWC:s utredning identifierats ett problem avseende THAB:s 
och kommunens hantering av arrenden avseende mark och båtplatser. 
Det tillämpas olika taxor och villkor, vilket utgör ett problem ur ett 
likabehandlingsperspektiv. Genom en sammanslagning av bolagen så 
kan bolaget skapa en organisation där det säkerställs att det finns en 
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personalstyrka med relevant utbildning och erfarenhet av 
fastighetsrättsliga frågor. Denna kompetens finns i stor utsträckning 
redan i TBAB. Genom att samla fastigheterna i ett bolag ökar 
möjligheterna till större rättssäkerhet och likabehandling.  

Beskrivning och analys av förslag 2 (ingen förändring) 
Förslaget i punkt 2 ovan innebär att verksamheterna ligger kvar i 
respektive bolag. En översyn av bolagsordningar och ägardirektiv ska 
genomföras. 

Alla förändringar i en verksamhet medför en viss osäkerhet för 
organisationen. Det tar också tid för en ny organisation att arbeta in nya 
rutiner, vilket medför att det finns en fördel med att inte göra några 
förändringar i organisationer. En sammanslagning av verksamheterna 
innebär också att det kommer att finnas verksamhetsgrenar i bolaget 
som inte är helt naturliga i ett fastighetsbolag, då främst 
färjeverksamheten. I olika organisationer skapas alltid en viss 
företagskultur och det finns risk att det kan uppstå interna 
motsättningar när olika företag slås samman. Detta kan i sin tur leda till 
att personal söker sig till andra arbetsgivare.  

Översyn av bolagsordningar och ägardirektiv bör göras med hänsyn till 
att det har uppmärksammats att det finns missvisande information i 
vissa bolagshandlingar. Det är lämpligt att genomföra en översyn av 
bolagshandlingar med visst tidsintervall och en sådan bör genomföras i 
nuläget 

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 

Kommundirektör
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 Inledning 
1.1. Bakgrund 
Tjörns kommun har en aktiebolagsrättslig bolagskoncern bestående av ett moderbolag och tre 
dotterbolag. De fyra bolagen är moderbolaget Tjörns Kommunala Förvaltnings AB med de tre dot-
terbolagen Tjörns Måltids AB, Tjörns Bostads AB och Tjörns Hamnar AB. Den nuvarande bolags-
strukturen innebär fyra bolagsorganisationer med styrelse, verkställande direktör, verksamhetsor-
ganisation och administration i respektive bolag. Bolagen kan i viss mån sägas bedriva likartad 
verksamhet och Tjörns kommun har i sin förvaltningsorganisation vissa verksamheter som synes 
sammanfalla helt eller delvis med verksamheter som bedrivs i vissa av de fyra bolagen.  

Utifrån nuvarande bolagsstruktur med verksamheternas föremål och ändamål beskrivna i bolagens 
styrdokument vill Tjörns kommun få belyst om bolagsstrukturen är ändamålsenlig och effektiv eller 
om det genom samordning av verksamheter, organisation, administration och ledning går att få en 
mer ändamålsenlig och effektiv bolagsstruktur. Tjörns kommun vill också få belyst huruvida verk-
samheter som idag bedrivs i bolags- respektive i förvaltningsform kan samordnas för ökad effektivi-
tet. 

1.2. Uppdrag 
PwC har fått i uppdrag att genomföra en utredning och översyn av nuvarande bolagsstruktur i syfte 
att klargöra vilken struktur och fördelning av ansvar för verksamheterna som är det mest optimala 
för kommunkoncernen i framtiden. 

Utredningen skall innefatta: 

 Förslag på framtida bolagsstruktur. 

 Ge svar på frågan om det behövs ett moderbolag. 

 Ge svar på frågan om vem som bör ha ansvar för respektive verksamhet. 

 Tydliggöra rollfördelningen mellan bolagen och kommunen. 

 Belysa olika möjligheter och dess konsekvenser. 

 Ge svar på frågan vilka resurser som krävs för att genomföra eventuella förändringar. 

 Utreda mest lämpliga ägandeform för de verksamhetslokaler kommunen har behov av för 
sin verksamhet. Utredningen bör visa på konsekvenser av ägandeform ur ett juridiskt, 
skattemässigt, administrativt och förvaltningsmässigt perspektiv. 

Följande utreds kring respektive bolag: 

 Tjörns Bostads AB (TBAB) - skall verksamhetslokaler ligga i bolagets regi eller i kommu-
nens? Större kommunal delaktighet i bolagets verksamhet i samband med att bolaget har 
hand om kommunens verksamhetslokaler. 

 Tjörns Hamnar AB (THAB) – är det rätt roll för bolaget att handla med mark och fastigheter 
i förhållande till mark- och exploateringsavdelningens (Mex) uppdrag? Skall driften av fär-
jor ligga i bolag eller i kommunal regi? 

 Tjörns Måltids AB (TMAB) – i detta bolag finns inget specifikt som behöver utredas. 
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1.3. Avgränsning 
Utifrån det uppdrag och den uppdragsbeskrivning vi erhållit gör inte detta PM anspråk på att belysa 
samtliga organisatoriska, ekonomiska, skattemässiga och juridiska aspekter och konsekvenser 
utan skall ses som ett fortsatt diskussionsunderlag. 

1.4. Metod 
Vårt genomförda arbete och underlag för våra slutsatser och rekommendationer bygger på inter-
vjuer med nyckelpersoner inom bolagen och kommunen samt det organisatoriska, ekonomiska och 
juridiska material vi tagit del av från bolagen och kommunen. 

 Bolagspolicy för Tjörns  
kommun 

I detta avsnitt presenteras utdrag ur kommunens bolagspolicy, antagen av kommunfullmäktige 
2009-04-16 (KF §175), med syfte att beskriva vad bolagen skall förhålla sig till. Nedanstående 
rubriker har avvikande numrering jämfört med i dokumentet för kommunens bolagspolicy. 

2.1. Bakgrund 
Genom beslut i kommunfullmäktige den 22 december 2008 (KF § 175) beslutades att bilda en 
bolagskoncern med Tjörns Kommunala Förvaltnings AB som moderbolag till kommunens övriga 
bolag. Syftet med koncernbildningen var att renodla bolagens utförarroll och att genom samordning 
utnyttja de personella resurserna så att de ur ett koncernperspektiv skapade en så kostnadseffek-
tiv organisation som möjligt. 

De kommunala bolagen är instrument för kommunens verksamhet. Kommunfullmäktige bär det 
politiska ansvaret för dem. De kommunala bolagens roll är närmast att ses som alternativ till de 
kommunala nämnderna, tillkomna genom beslut av kommunfullmäktige och därför ytterst under 
kommunfullmäktiges ledning. 

2.2. Kommunens överordnande ställning och ledningsfunktion 
Här beskrivs att aktiebolagslagen och bolagsordningen utgör bolagets konstitution. Bolagets sty-
relse skall omhänderta bolagets verksamhet och tillsätta en verkställande direktör för ombesör-
jande av den löpande driften. 

Enligt 10 kap. 3 § i kommunallagen (2017:725) åläggs kommunfullmäktige att beträffande de 
kommunala bolagen: 

 Fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten, 

 Utse samtliga styrelseledamöter, 

 Se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning till sådana beslut i 
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas, 

 Utse minst en lekmannarevisor, 

 Se till att sekretesslagen gäller. 

Dessa krav skall tillgodoses genom införande av bestämmelser i bolagens bolagsordningar med 
erforderliga kompletteringar i bolagens ägardirektiv. 
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Kommunstyrelsen (KS) åläggs i 6 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) att ha uppsikt över kommu-
nal verksamhet som bedrivs i de kommunala bolagen. I denna tillsyn ligger i första hand att följa de 
kommunala bolagens ekonomiska utveckling, men också att följa hur företagen tillgodoser det 
kommunala ändamålet med verksamheten och övriga direktiv som uppställts för verksamheten. 

Kommunstyrelsen skall således kontrollera efterlevnaden av samtliga ägardirektiv som uppställs 
för bolagen av kommunfullmäktige. Sådana direktiv återfinns i bolagsordningar, särskilda ägardi-
rektiv och bolagspolicyn. Genom att kommunstyrelsen också har att tillvarata kommunens intres-
sen vid bolagsstämmor i bolagen kan kommunstyrelsen för kommunfullmäktiges räkning utöva 
påtryckning genom att med bolagsstämmobeslut markera nödvändigheten av förändring i visst 
avseende av bolagets verksamhet. Allt dock under förutsättning av att kommunstyrelsens age-
rande grundas på ett uttalande eller beslut av fullmäktige. 

Avslutningsvis konstateras i detta kapitel att Tjörns kommun genom denna policy givit Tjörns 
Kommunala Förvaltnings AB uppdraget att för kommunens räkning fortlöpande följa dotterbola-
gens verksamhet.  

2.3. Rättsliga konsekvenser av övergång till bolagsform 
Kommunalrättsligt gäller att endast sådan verksamhet som får drivas enligt kommunallagen skall 
återfinnas i de kommunala bolagen. Kommunen är med vissa undantag skyldig att de kommunal-
rättsliga principerna för kommunal kompetens såsom självkostnads-, likställighets- och lokalise-
ringsprinciperna samt förbud mot stöd till enskilda och förbud mot huvudsakligt vinstsyfte med flera 
upprätthålls i bolagen i den mån principerna skulle gällt för motsvarande verksamhet i nämndform. 
Konsekvensen av övergång till privaträtt är också att beslut fattade av bolagsorganen inte kan 
överklagas till förvaltningsdomstol. 

2.4. Formella styrinstrument 
För kommunens bolag skall gälla att styrelserna normalt utses för en fyrårig mandatperiod, att 
kommunstyrelsen äger rätt till information om bolagets verksamhet samt att bolagsordningen inte 
får ändras utan godkännande av kommunfullmäktige. 

Det formella styrinstrumentet som skall utnyttjas för mer operativ eller strategisk styrning är bo-
lagspolicy och ägardirektiv. 

Kommunstyrelsen har inte befogenhet att avsätta en bolagsstyrelse på grund av vägran att verk-
ställa fastlagt direktiv. En sådan åtgärd kan endast vidtas av fullmäktige då det är fullmäktige som 
utser styrelsen vilket är ett obligatorium. 

2.5. Kommunstyrelsen och den operativa koncernledningen 
Kommunstyrelsens uppgift blir i första hand att ansvara för att kommunfullmäktiges direktiv för 
bolagen, oberoende av hur de kommit till uttryck, verkställs. Detta kan kräva att mer principiella 
och övergripande uttalanden preciseras och konkretiseras gentemot bolagen. 

Kommunstyrelsen måste också lägga upp ett fungerande system för hur den fortlöpande uppfölj-
ningen och tillsynen av bolagen skall tillgå. Det är angeläget att denna såväl som annat följer av att 
styrelsens ledningsfunktion i första hand bygger på en dialog mellan styrelsen och bolagen. 

Samförstånd är ledstjärnan och det är för bolagen ett värde i att ägarrepresentanterna också får 
framlägga sina synpunkter i enskilda ärenden av principiell karaktär. Kommunstyrelsen förutsätts i 
sin tur ha förståelse för bolagsstyrelsens ambitioner att inom givna ramar självständigt kunna han-
tera de angelägenheter man blivit satt att sköta. 
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Det kan dock finnas ärenden som för det enskilda bolaget framstår som en mer rutinmässig för-
valtningsåtgärd men där kommunen av exempelvis policyskäl vill se en bestämd lösning. Bolagen 
måste i en sådan situation acceptera kommunens överordnande ställning.  

Viktigt är också i relationen mellan kommunen och bolagen att den organisatoriska hierarkin re-
spekteras. Kommunstyrelsens synpunkter på bolagets verksamhet skall framföras till bolagens 
styrelser. 

2.6. Principer och direktiv 
Vad gäller löpande tillsyn och uppföljning framkommer av lag och reglemente att kommunstyrelsen 
svarar för den löpande uppföljningen och tillsynen över de kommunala bolagen. Enligt ägardirektiv 
ombesörjs dessa uppgifter av moderbolaget. Moderbolaget avgör själv vilken information och re-
dovisning som erfordras, vilka former som skall användas och frekvensen i informationsflödet. 
Uppläggningen förutsätts ske i samråd med bolagen. Sekretessfrågorna måste därvid uppmärk-
sammas. 

 Tjörns kommunala bolag 
Detta avsnitt innehåller en beskrivning av bolagens uppdrag, ekonomi, verksamheter och organi-
sation.  

3.1. Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 
3.1.1. Bolagsordning 
§ 3 Föremål för bolagets verksamhet 

Enligt Tjörns Kommunala Förvaltnings AB:s bolagsordning är föremålet för bolagets verksamhet att 
äga och förvalta aktier i aktiebolag som Tjörns kommun använder för sin verksamhet. 

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet 

Bolaget ska som moderbolag samordna, utveckla och aktivt driva lönsamma bolag vars tjänster 
och/eller avkastning skapar långsiktigt värde för Tjörns medborgare och näringsliv. Bolaget får inte 
bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen, gällande ägardirektiv och den 
kommunala kompetensen. 

Bolaget ska i sin verksamhet tillämpa de kommunalrättsliga principerna för kommunal kompetens 
såsom självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen, lokaliseringsprincipen, förbud mot stöd till 
enskild och förbud mot huvudsakligt vinstsyfte med flera. 

3.1.2. Ägardirektiv 

4. Föremålet för bolagets verksamhet 

Enligt bolagsordningen har bolaget till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i aktie-
bolag som Tjörns kommun använder för sin verksamhet. Bolaget får inte bedriva verksamhet som 
inte är förenlig med moderbolagets bolagsordning eller den kommunala kompetensen. 

5. Ändamålet med bolagets verksamhet 
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Syftet med verksamheten är att bolaget som moderbolag skall samordna, utveckla och aktivt driva 
bolag vars tjänster och/eller avkastning skapar långsiktigt värde för Tjörns medborgare och nä-
ringsliv. 

3.1.3. Verksamhet och organisation 

Bolaget ska som moderbolag samordna, utveckla och aktivt driva lönsamma bolag vars tjänster 
och/eller avkastning skapar långsiktigt värde för Tjörns medborgare och näringsliv. Bolaget har en 
styrelse bestående av fem ledamöter där ordförande utgörs av kommunstyrelsens ordförande i 
Tjörns kommun. Bolaget har en verkställande direktör vilken är tillika kommunchef i Tjörns kom-
mun. I övrigt har bolaget ingen anställd personal. 

3.1.4. Ekonomi 
Bolaget har inga intäkter. Rörelsens kostnader består av styrelsearvode inklusive sociala avgifter 
samt kostnader för revisorer och konsulter.  

Bolaget har erhållit utdelning från Tjörns Hamnar AB, uppgående till 5 000 tkr för 2017 respektive 5 
546 tkr för 2016, vilka redovisas som finansiella intäkter.  

Bolaget har finansiella kostnader i form av räntor, 2017 uppgående till 900 tkr och 2016 uppgå-
ende till 815 tkr, avseende externa lån vilka avser moderbolagets finansiering vid köp av aktier i 
dotterbolag från Tjörns kommun vid tillfället då bolagskoncernen bildades. Bolaget har erhållit kon-
cernbidrag från Tjörns Hamnar AB, 1 159 tkr 2017 och 772 tkr 2016, för täckande av bolagets rö-
relsekostnader och räntekostnader.  

Bolaget redovisar en vinst efter bokslutsdispositioner och skatt för 2017 uppgående till 5 000 tkr 
och för 2016 uppgående till 5 546 tkr. Redovisade vinster för de två åren är lika med erhållen ut-
delning från Tjörns Hamnar AB vilken är skattefri för mottagaren Tjörns Kommunala Förvaltnings 
AB. 

Bolaget har föreslagit och lämnat utdelning till ägaren Tjörns kommun. Utdelning för 2017 uppgick 
till 5 000 tkr och för 2016 uppgick utdelningen till 5 500 tkr. 

3.2. Tjörns Hamnar AB 
3.2.1. Bolagsordning 

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva hamnverksamhet samt drift av färjetrafik. 
Bolaget har även till föremål för sin verksamhet att förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter 
och anläggningar samt utreda frågor i anslutning till kommunens energiplan eller därmed förenlig 
verksamhet. 

Bolaget har vidare till föremål för sin verksamhet att bedriva energiproduktion och energidistribut-
ion inom områden som el-, gas, och fjärrvärme, samt att äga och förvalta fastigheter och anlägg-
ningar för energirörelsens behov liksom att bedriva till energirörelsen anknytande service. 

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet 

Syftet med bolagets verksamhet är att på sunda företagsekonomiska grunder tillhandahålla all-
männyttiga anläggningar samt el, värme och andra med rörelsen anknytande tekniska nyttigheter 
på konkurrenskraftiga villkor till god kvalité och med hög leveranssäkerhet samt att utveckla hamn-
verksamheten i kommunen. 
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Bolaget ska i sin verksamhet tillämpa de kommunalrättsliga principerna för kommunal kompetens 
såsom likställighetsprincipen, lokaliseringsprincipen, förbud mot stöld till enskild. Undantag gäller 
för verksamhet som regleras av andra lagar, författningar och regelverk samt rättspraxis. 

Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagets bolagsordning, gällande 
ägardirektiv och den kommunala kompetensen. 

Kommunstyrelsen kommer enligt 6 kap. 1a § kommunallagen fatta årliga beslut huruvida verksam-
heten varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befo-
genheterna. 

3.2.2. Ägardirektiv 

4. Föremålet för bolagets verksamhet 

Enligt bolagsordningen har bolaget till föremål för sin verksamhet att bedriva hamnverksamhet 
samt drift av färjetrafik. Bolaget har även till föremål för sin verksamhet att förvärva, avyttra, äga 
och förvalta fastigheter och anläggningar samt utreda frågor i anslutning till kommunens energiplan 
eller därmed förenlig verksamhet. 

Bolaget har vidare till föremål för sin verksamhet att bedriva energiproduktion och energidistribut-
ion inom områden som el, gas, och fjärrvärme, att äga och förvalta fastigheter och anläggningar för 
energirörelsens behov liksom att bedriva till energirörelsen anknytande service. 

Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagets bolagsordning eller den 
kommunala kompetensen. 

5. Ändamålet med bolagets verksamhet 

Syftet med bolagets verksamhet är att på sunda företagsekonomiska grunder tillhandahålla all-
männyttiga anläggningar samt el- och värme och andra med rörelsen anknytande tekniska nyttig-
heter på konkurrensmässiga villkor till god kvalité och med hög leveranssäkerhet samt att utveckla 
hamnverksamheten i kommunen. 

Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla moderbolaget. 

3.2.3. Verksamhet och organisation 
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva hamnverksamhet inom Tjörns kommun, drift av 
färjetrafik, äga och förvalta fastigheter och anläggningar samt bedriva energiproduktion. 

Bolaget verksamhet består av fyra verksamhetsgrenar; Wallhamnsområdet, Närvärmeverksamhet, 
Färjetrafik och Hamnar. Den verksamheten som bolaget bedriver på Walhamnsområdet utgörs av 
att arrendera ut mark och markanläggningar till Wallhamn AB samt av att hyra ut lokaler och ma-
gasin till bland annat Wallhamn AB (bilhallar, lokaler och kontor), Nordic Bulkers AB (magasin) och 
Tjörns kommun (kontor). Verksamhetsgrenen Närvärmeverksamhet utgörs av det fjärrvärmeverk 
som bolaget äger och driver i Kållekärr. Verksamhetsgrenen Färjetrafik innefattar drift av färjetrafik 
med färjorna Hakefjord och Tjörn utifrån ett tecknat driftsavtal med Västtrafik AB. Hamnverksam-
heten utgörs av fritidshamnar med tillhörande gästhamnar vilka samtliga är utarrenderade till båt-
föreningar vilka också skall stå för drift och underhåll av hamnarna. I hamnverksamheten ingår 
även ett fåtal yrkeshamnar (kajplatser) där drift och underhåll sköts av bolaget.  

Bolaget har en styrelse bestående av fem ledamöter samt en tillförordnad verkställande direktör 
vilken även tjänstgör som chef över färjepersonalen. Vidare har bolaget 10 årsanställda och cirka 
25 timvikarier anställda för färjetrafiken. Drift av fjärrvärmeverket sker av inhyrd extern entreprenör. 

27



 

 
 
 
 
 

10 
 

Visst underhåll och reparationer av bolagets fastigheter sker genom köpta tjänster från Tjörns Bo-
stads AB.  

Bild 1: Organisationsschema Tjörns Hamnar AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4. Ekonomi 
Bolaget har 2018 en nettoomsättning på 37 551 tkr (36 172 tkr) och övriga intäkter på 957 tkr (9 
299 tkr). Övriga intäkter avser intäkter vid försäljning av inventarier, byggnad och mark. Rörelsens 
kostnader uppgår till -32 784 tkr (-32 214 tkr) varav personalkostnader utgör -9 672 tkr (-9 570 tkr) 
och av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar utgör -4 624 tkr (-4 139 tkr). Rörel-
sen redovisar en vinst uppgående till 5 724 tkr (13 257 tkr). Resultatminskningen jämfört med 2017 
kan till stor del förklaras av vinst vid försäljning av materiella anläggningstillgångar under 2017. 
Bolagets finansnetto uppgår till -731 tkr (-773 tkr). 

Bolaget har lämnat ett koncernbidrag till Tjörns Kommunala Förvaltnings AB på -958 tkr (-1 159 
tkr). Bolaget har en skattekostnad på -1 580 (-2 135 tkr) och redovisar ett resultat efter skatt på 5 
558 tkr (7 490 tkr).  

I förvaltningsberättelsen till bolagets årsredovisning för 2018 föreslås en utdelning till Tjörns kom-
munala Förvaltnings AB på 5 000 tkr, även 2017 delade bolaget ut 5 000 tkr till moderbolaget. 
Bolaget har ett aktiekapital på 10 000 tkr. Efter föreslagen utdelning uppgår bolagets egna kapital 
till 13 557 tkr (12 999 tkr) vara fritt eget kapital utgör 3 557 tkr (2 999 tkr). Kassaflödet från rörelsen 
uppgår till 15 396 tkr (22 827 tkr). Bolaget har obeskattade reserver uppgående till 28 424 tkr (31 
527 tkr). Bolagets soliditet uppgår till 42 % (41 %).  
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Tabell 1: Ekonomiskt utfall för Tjörns Hamnar AB uppdelat per verksamhetsområde, 2018 (Tkr) 

I tabellen ovan visas det ekonomiska utfallet för bolagets fyra verksamhetsgrenar år 2018. Det 
redovisade resultatet på avdelningsnivå utgörs av resultatet efter finansnetto men före bokslutsdis-
positioner och skattekostnad. Samtliga verksamhetsgrenar visar ett överskott dock på varierande 
nivåer. 

3.3. Tjörns Bostads AB 
3.3.1. Bolagsordning 
§ 3 Föremål för bolagets verksamhet 

Bolaget, som är ett kommunalt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom Tjörns 
kommun förvärva, äga, avyttra, och förvalta eller med tomträtt nyttja fastigheter för att därpå upp-
föra bostadshus med tillhörande kollektiva anordningar, affärslokaler och servicelokaler. Bolaget 
får även äga, förvärva, avyttra, bygga och förvalta kommersiella lokaler och kollektiva anläggningar 
såsom skolor, fritidshem, förvaltningsbyggnader, service-, idrotts- och kulturanläggningar samt 
därmed förenlig verksamhet. 

Bolaget har dessutom till föremål för sin verksamhet att inom Tjörns kommun bedriva lokalvårds-
verksamhet, kontorsservice och därmed förenlig verksamhet. 

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet 

Ändamålet med bolagets verksamhet är att enligt affärsmässiga principer och med iakttagande av 
kommunallagens lokaliseringsprincip främja kommunens behov av bostadsförsörjning, komplette-
rande kommersiella lokaler och annan därmed förenlig service såsom tillhandahållande av lokal-
vårdstjänster samt lokaler för den kommunala verksamheten genom att äga och/eller förvalta 
dessa fastigheter. 

Tkr Wallhamns 
området  Närvärme-

verk Färjetrafik Hamnar Totalt 

Netto-
omsättning 

14 144 3 358 15 094 4 956 37 552 

Rörelse-
kostnader 

- 11 405 -2 730 - 12 505 - 1 520 - 28 160 

Resultat före 
avskrivningar 

2 739 638 2 588 3 436 9 392 

Avskrivningar - 1 849 - 425 - 740 - 1 611 - 4 624 

Finansnetto 865 - 201 - 2 - 436 225 

Avdelnings-
resultat 

1 755 2 1 847 1 389 4 993 
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Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med denna bolagsordning, gällande ägar-
direktiv och den kommunala kompetensen. 

Kommunstyrelsen kommer enligt 6 kap 9 § kommunallagen fatta årliga beslut huruvida verksam-
heten varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befo-
genheterna. 

3.3.2. Ägardirektiv 

4. Föremålet för bolagets verksamhet 

Enligt bolagsordningen har bolaget som är ett kommunalt bostadsföretag till föremål för sin verk-
samhet att inom Tjörns kommun förvärva, äga, avyttra och förvalta eller med tomträtt nyttja fastig-
heter för att därpå uppföra bostadshus med tillhörande kollektiva anordningar, affärslokaler och 
servicelokaler. 

Bolaget får även äga, förvärva, avyttra, bygga och förvalta kommersiella lokaler och kollektiva an-
läggningar såsom skolor, fritidshem, förvaltningsbyggnader, service-, idrotts- och kulturbyggnader 
med mera samt därmed förenlig verksamhet som är i överenstämmelse med rättspraxis. 

Bolaget har dessutom till föremål för sin verksamhet att inom Tjörns kommun bedriva lokalvårds-
verksamhet, kontorsservice och därmed förenlig verksamhet som är i överensstämmelse med 
rättspraxis. 

Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen eller den kommu-
nala kompetensen. 

5. Ändamålet med bolagets verksamhet 

Ändamålet med bolagets verksamhet är att enligt affärsmässiga principer främja kommunens be-
hov av bostadsförsörjning, kompletterande kommersiella lokaler och annan förenlig service såsom 
tillhandahållande av lokalvårdstjänster samt lokaler för den kommunala verksamheten genom att 
äga och/eller förvalta fastigheter. 

Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla moderbolaget. 

3.3.3. Verksamhet och organisation 
Tjörns Bostads AB är ett allmännyttigt bostadsföretag. Bolaget äger och förvaltar bostäder samt 
lokaler för kommunal verksamhet. Bostäderna består av 627 lägenheter och ett åttiotal lokaler på 
de flesta orter i kommunen. Förutom lägenheter och lokaler äger och förvaltar bolaget servicebo-
städer och gruppboenden. Merparten av de bostäder bolaget äger byggdes på 80- och 90-talet. 

Bolaget verksamhet består av bygga, äga och förvalta bostäder och kommersiella lokaler i Tjörns 
kommun. Bolagets verksamhet består vidare av att äga och förvalta verksamhetsfastigheter vilka 
hyrs ut till Tjörns kommun. Bolaget har också en lokalvårdsverksamhet vilken säljer sina tjänster till 
Tjörns kommun (99 %) och den resterande delen utförs internt. Bolagets verksamhet innefattar 
även att ansvara för den framtida försörjningen och ägande av verksamhetsfastigheter i Tjörns 
kommun. 

Bolaget har en styrelse bestående av fem ledamöter samt en tillförordnad verkställande direktör. 
Bolaget har förutom den verkställande direktören 53 personer anställda fördelade på fastighets-
skötsel, drift, underhåll, teknik och säkerhet, lokalvård och byggprojektering. Dessutom har bolaget 
en kundtjänst och en ekonomifunktion. 
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Bild 2: Organisationsschema Tjörns Bostads AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4. Ekonomi 
Bolaget har 2018 en nettoomsättning på 113 947 tkr (105 790tkr) och övriga förvaltningsintäkter på 
17 766 tkr (16 366 tkr). Av övriga förvaltningsintäkter utgör 12 598 tkr (12 802 tkr) intäkter för lokal-
vård samt 3 250 tkr (2 635 tkr) utgör ersättning från Tjörns kommun (förvaltningsuppdrag och verk-
samhetsservice). Summa fastighetskostnader uppgår till -102 294 tkr (-97 442 tkr). Kostnader för 
central administration och försäljning uppgår till – 8 048 tkr (-7 099 tkr) och övriga rörelsekostnader 
uppgår – 4 224 tkr (-2 527). Bolagets räntekostnader uppgår till -12 091 tkr (-14 713). Bolagets 
redovisar ett resultat efter finansiella poster på 5 057 tkr (362 tkr), årets skattekostnad uppgår till -
957 tkr (-111 tkr) varpå bolaget redovisar en vinst efter skatt på 4 100 tkr (251 tkr).  

I förvaltningsberättelsen till bolagets årsredovisning för 2018 föreslår styrelsen i vinstdispositionen 
att balanserade vinstmedel om 48 627 tkr överförs i den nya räkningen. Bolaget har ett bundet 
eget kapital uppgående till 12 150 tkr och ett fritt eget kapital på 48 626 tkr. Kassaflödet från den 
löpande verksamheten uppgår till 25 661 tkr (11 688 tkr) och bolagets soliditet uppgår till 8,8 %. 

3.4. Tjörns Måltid AB 
3.4.1. Bolagsordning 
§ 3 Föremål för bolagets verksamhet 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att producera, servera och leverera måltider till skolor, 
barn- och äldreomsorg samt till personer med biståndsbedömda insatser i Tjörns kommun och 
Orust kommun. Bolaget får även tillhandahålla måltider i personalmatsal avsedd i huvudsak för 
anställda i kommunerna och dess bolag. 

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet 
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Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av de grundläggande kommunalrätts-
liga principerna utföra och bedriva måltidsverksamhet enligt gällande lagstiftning för att tillhanda-
hållande av måltider i offentlig verksamhet. 

Med de grundläggande kommunalrättsliga principerna avses självkostnadsprincipen, likställighets-
principen, lokaliseringsprincipen, förbud mot stöd till enskild och förbud mot huvudsakligt vinstsyfte 
med flera. Verksamheten får således inte bedrivas i vinstsyfte. Tillhandahållande av måltider i per-
sonalmatsal ska ske på marknadsmässiga villkor. 

Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagets bolagsordning, gällande 
ägardirektiv och den kommunala kompetensen. 

Kommunstyrelsen i respektive ägarkommun kommer enligt 6 kap 9 § kommunallagen fatta årliga 
beslut för huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. 

Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla ägarna. 

3.4.2. Ägardirektiv 

4. Föremålet för bolagets verksamhet 

Enligt bolagsordningen har bolaget till föremål för sin verksamhet att producera, servera och leve-
rera måltider till skolor, barn- och äldreomsorg samt till personer med biståndsbedömda insatser i 
Tjörns kommun och Orust kommun. Bolaget får även tillhandahålla måltider i personalmatsal av-
sedd i huvudsak för anställda i kommunerna och dess bolag. 

Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen eller den kommu-
nala kompetensen. 

5. Ändamålet med bolagets verksamhet 

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av de grundläggande kommunalrätts-
liga principerna bedriva måltidsverksamhet enligt gällande lagstiftning för att tillhandahållande av 
måltider i offentlig verksamhet. Tillhandahållandet av måltider i personalmatsal ska ske på mark-
nadsmässiga villkor. 

Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla dess ägare. 

3.4.3. Verksamhet och organisation 
Bolagets verksamhet är att vara livsmedelsförtagare där livsmedelslagstiftningen är styrande. På 
uppdrag av Tjörns kommun producera, servera och levererar bolaget måltider till förskolor, skolor 
och äldreomsorg. På uppdrag av Tjörn och Orust kommuner producerar bolaget så kallade Tjörn-
lådor anpassade för personer med biståndsbedömda måltider. Strategier för bolaget att uppnå 
nöjda uppdragsgivare och matgäster är att utföra en professionell måltidsservice som lever upp till 
de lagar och riktlinjer som styr den offentliga måltidsverksamheten. 

Bolaget har en verkställande direktör och en styrelse bestående av fyra styrelseledamöter med en 
vald ordförande. 

 

 

 

32



 

 
 
 
 
 

15 
 

Bild 3: Organisationsschema Tjörns Måltids AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4. Ekonomi 
Bolaget har 2018 en nettoomsättning på 30 857 tkr (29 698 tkr) och övriga rörelseintäkter på 331 
tkr (199 tkr). Rörelsekostnader uppgår till -30 626 tkr (-29 436 tkr) varav -15 494 (-14 685 tkr) utgör 
personalkostnader. Avskrivningar uppgår till -67 tkr (-81tkr). Bolagets redovisar ett resultat efter 
finansiella poster på 495 tkr (380 tkr) och bolaget redovisar en vinst efter skatt på 374 tkr (290 tkr).  

I förvaltningsberättelsen till bolagets årsredovisning för 2018 föreslår styrelsen i vinstdispositionen 
att de balanserade vinstmedlen om 3 073 tkr överförs i nya räkningen. Bolaget har ett bundet eget 
kapital uppgående till 100 tkr och ett fritt eget kapital på 3 073 tkr. Bolagets soliditet uppgår till 45 
% (38 %). 

 Tjörns kommuns mark- och 
exploateringsavdelning  

Detta avsnitt innehåller en beskrivning av Tjörns kommuns avdelning för mark- och exploaterings-
frågor. 

4.1. Organisation 
Tjörns kommuns mark- och exploateringsavdelning består av två verksamheter; Exploatering och 
GIS: 

 Exploatering ansvarar för att förvalta kommunens mark och representera kommunen som 
markägare. 
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 GIS driftar kommunens geografiska informationssystem. Dess verksamhet påverkar inte 
exploateringsverksamheten annat än att de kan göra arbetet snabbare och säkrare genom 
att presentera viktig information att basera beslut på. 

Mark- och exploateringsavdelningen (Mex) ansvarar för att förvalta kommunens mark och repre-
sentera kommunen som markägare. Mex förvaltar marken genom att köpa, sälja, byta, utarrendera 
och förädla marken. Mex håller också efter så att inte kommunens mark nyttjas otillbörligt och 
framför allt att den inte ska drabbas av skada till exempel när människor dumpar skräp och bygger 
utan bygglov på kommunens mark. Att hålla efter marken är viktigt då det uppfattas negativt av 
allmänheten när kommunen inte åtgärdar misskötsamhet. 

Mex förädlar marken genom att exploatera den och via detaljplan skapa byggrätter med ett ökat 
värde som sedan avyttras till externa byggentreprenörer. Även för kommunal verksamhet sker 
exploatering, till exempel när Mex planlägger för förskolor.  

Mex arrenderar ut mark antingen för att det är mark kommunen inte vill sälja för att vill undvika 
privatisering, till exempel sjöbodar, eller för att kommunen på sikt ser att de kan komma att behöva 
marken för att exploatera ett större område. Arrendena och nyttjanderätterna ger en rimlig årlig 
avkastning på den utarrenderade marken. Den maximala arrendetiden för lägenhetsarrenden är 
vanligtvis fem år. 

Organisatoriskt ligger mark- och exploateringsavdelningen under kommunledningskansliet som 
leds av kommunchefen. Avdelningen har följande organisation: 

 1 st Mark och exploateringschef 
Fördelar och leder arbetet på avdelningen. Bedriver utvecklingsarbete för avdelningen. 
Handlägger ärenden som mex-ingenjör till viss del. Utbildning minst lantmäteriingenjör el-
ler liknande med mångårig erfarenhet.  

 2 st Mark och exploateringsingenjörer 
Handlägger ärenden inom fastighetsrättens område. Utbildning minst lantmäteriingenjör el-
ler motsvarande. 

 1 st Administratör 
Sköter administrativa sysslor inom avdelningen, medverkar i samarbetsgrupper som till 
exempel Stråket, Arbetsgrupp för Midsummer match cup, handlägger byten av arrendato-
rer. 

 1 st GIS-ingenjör 
Driftar kommunens kartsystem och producerar kartmaterial. 

 Organisatoriska former 
Detta avsnitt innehåller en beskrivning av skillnaden i styrning mellan en kommunal förvaltning och 
ett aktiebolag. 

5.1. Verksamheten i förvaltningsform 
Det organisatoriska ansvaret i kommunen utgår ifrån kommunfullmäktige. Fullmäktige definierar, 
genom reglementen de olika nämndernas och styrelsernas ansvar och befogenheter. Kommunsty-
relsen har, enligt kommunallagen, ett samordningsansvar och en uppsiktsplikt över nämndernas 
och styrelsernas verksamhet. 
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Utifrån kommunfullmäktiges reglemente hanterar sedan nämnden fördelning av beslutsfattande 
genom delegering av beslut och fördelning av organisatoriskt ansvar för den löpande verksamhet-
en. 

Förvaltningen som organisationsform utgår ifrån begreppet demokrati och där har de beslutande 
organen - nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige - en direkt förmåga att styra verk-
samheten som bedrivs i förvaltningen. 

5.2. Verksamhet i bolagsform 
Aktiebolag, bolagsorganen 

 Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Bolagstämman utgörs 
av bolagets aktieägare och är det organ där aktieägarna genom sina aktier/röster kan på-
verka bolaget och dess verksamhet. Bolagstämman kan ge skriftliga direktiv (ägardirektiv 
och bolagsstämmodirektiv) till bolagets ledning avseende bolagets förvaltning.  

 Styrelsen tillsätts av bolagsstämman. Styrelsen är det bolagsorgan som skall förvalta bo-
laget och ansvarar för skötseln av bolaget och bolagets angelägenheter. Styrelsen har fullt 
ansvar och fulla befogenheter för samtliga av bolagets angelägenheter. Styrelsen skall 
skriftligen upprätta en arbetsordning där arbetsfördelning och ansvarsfördelning inom sty-
relsen klargörs. Styrelsen skall även utge skriftliga instruktioner för den verkställande di-
rektörens arbete. 

 Verkställande direktör tillsätts i förekommande fall av bolagets styrelse. Den verkstäl-
lande direktören har ansvar för bolagets löpande verksamhet. 

Kommunalt aktiebolag 

Aktiebolag är en bolagsform vilken är anpassad för att gagna effektivitet och affärsmässighet. 
De rättsliga förhållandena som särskilt gagnar affärsmässigheten vid utnyttjande av bolagsformen 
kan, i förhållande till de rättsliga förhållandena i den kommunala organisationen, sägas vara föl-
jande:  

 Den vida beslutskompetensen för styrelsen (en mindre grupp) och för verkställande direk-
tören (en enskild individ) 

 Det mindre formbundna beslutssystemet 

 Avsaknad av besvärssystem 

 Anpassad för verksamhet av affärsmässig natur 

Kommunen utövar sitt inflytande över bolaget/-en som ägare, via bolagstämma och genom att 
fastställa styrdokument som bolagsordning och ägardirektiv. Utifrån detta ställer kommunallagen 
vissa krav på kommunen/ägaren innan kommunal verksamhet lämnas över till ett aktiebolag. 
Dessa krav på åtgärder tillsammans med kommunens ägarandel innebär att det är kommunfull-
mäktige som har det formella inflytandet över det kommunala bolaget. Dessutom ställer kommu-
nallagen vissa krav på kommunen utifrån den så kallade uppsiktsplikten i förhållande till kommu-
nens bolagssektor. 

Ägarens (kommunens) formella möjligheter att få insyn över och styra verksamheten i ett helägt 
aktiebolag, utöver vad som regleras i aktiebolagslagstiftningen är följande: 

 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt enligt KL 6 kap 1 § ”Styrelsen skall ha uppsikt över kom-
munal verksamhet som bedrivs i helägt eller delägt kommunalt bolag”. 
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 Kommunfullmäktige: 

o Fastställer det kommunala ändamålet med verksamheten. 

o Ser till att ändamålet och de kommunala befogenheterna som utgör ramen för 
verksamheten anges i bolagsordningen. 

o Utser samtliga styrelseledamöter. 

o Ser till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan sådana 
beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
fattas. 

o Utse minst en lekmannarevisor. 

o Ser till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal läm-
nas över till privata utförare. 

Utöver de formella möjligheterna till styrning har givetvis ägaren möjlighet att genom direktiv, be-
slut på bolagsstämman eller genom dialog – informell styrning, styra bolaget/-ens verksamhet. 
Dock är det förbehållet ledningen för bolaget, styrelsen och den verkställande direktören att leda 
bolagets verksamhet. Ägarens inflytande har främst fokus på bolagets/-ens långsiktiga utveckling. 

Bolaget som organisationsform har således sin utgångspunkt i effektivitet och affärsmässighet. 
Ägarens förmåga att styra verksamheten direkt begränsas av det ansvar och befogenheter som 
aktiebolagslagstiftningen ger bolagets styrelse och verkställande direktör. 

Sammanfattning 

Kommunen som ägare kan styra det kommunägda aktiebolaget genom en aktiv ägarstyrning be-
stående av: 

 Den kommunala uppsiktsplikten 

 Ägardialog 

 Ägardirektiv och Bolagsordning 

 Tillsätter styrelsen 

Kommunens inflytande har fokus på bolagets långsiktiga utveckling. 

Bolagets styrelse och den verkställande direktören har ansvar och befogenheter att leda bolaget 
utifrån bolagsordning, ägardirektiv och i dialog med kommunen. 
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 Ekonomiska former 
Detta avsnitt innehåller en beskrivning av skillnader i ekonomiska förhållanden mellan kommunal 
förvaltning och aktiebolag.  

6.1. Ekonomiska förhållanden i kommunal förvaltning 
Kommunens verksamhet är budgetstyrd. Kommunens verksamhet skall bedrivas enligt självkost-
nadsprincipen. I kommunallagen stadgas att kommunen skall ha en god ekonomisk hushållning. 

 Ett formulerat krav är att kommunens intäkter skall vara större än kommunens kostnader 
vilket utgör det så kallade Balanskravet. 

 Löpande redovisning, delårsrapport och årsredovisning skall upprättas enligt Lag 
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. 

6.2. Ekonomiska förhållanden i ett aktiebolag 
 Ett aktiebolag skall bedriva näringsverksamhet. Definitionen på näringsverksamhet är att 

verksamheten skall bedrivas med vinstsyfte samt vara varaktig och självständig. 

 Den bedrivna verksamheten skall löpande redovisas i enlighet med bokföringslagens reg-
ler och årligen sammanställas i en årsredovisning i enlighet med årsredovisningslagens 
regler. 

 Enligt aktiebolagslagens regler i 25 kap är ett aktiebolag likvidationspliktigt om mer än 
halva det registrerade aktiekapitalet är förbrukat. 

 Det finns inget lagligt krav på att upprätta budget eller prognoser för den bedrivna verk-
samheten. 

Kommentar 

Ett kommunägt aktiebolag kan enligt kommunallagen bedriva näringsverksamhet om vissa villkor 
är uppfyllda. Ett kommunägt aktiebolag kan enligt kommunallagen bedriva näringsverksamhet med 
vinstsyfte om verksamheten omfattas av speciallagstiftning (till exempel Lag om allmännyttiga 
kommunala aktiebolag, Ellag) eller agerar på en konkurrensutsatt marknad. 

 Skattemässiga former 
Detta avsnitt innehåller en beskrivning av skillnad i skattemässiga former mellan en kommunal 
förvaltning och ett aktiebolag.  

7.1. Inkomstskatt i kommunal förvaltning 
 Kommunen är inte skattskyldig till inkomstskatt för sin verksamhet. 

 Det betyder att överskott respektive underskott enligt bokslutet inte påverkas av inkomst-
skatt. 
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 Kommunen är däremot skattskyldig till sociala avgifter för de anställda, fastighetsavgift för 
sina skattepliktiga fastigheter samt stämpelskatt vid förvärv av stämpelskattepliktiga fastig-
heter. 

 Motsvarande gäller för kommunalförbund. 

7.2. Mervärdesskatt i kommunal förvaltning 
 Kommunen är skattskyldig till moms i samma omfattning som ett bolag för sina skatteplik-

tiga tillhandahållanden. 

 Ingående moms som avser de skattepliktiga tillhandahållandena är avdragsgill. 

 Redovisning av utgående och ingående moms görs till Skatteverket i den vanliga skatte-
deklarationen (”Affärsmomssystemet”). 

 Kommunen har med vissa undantag även rätt till ersättning från det så kallade kommun-
kontosystemet för ingående moms på kostnader som avser verksamheter som inte är 
skattepliktiga, till exempel social omsorg, utbildning och fastigheter. 

 Moms på exploateringskostnader avseende allmän platsmark är en sådan kostnad där 
moms kan dras i kommunkontosystemet. 

 Ansökan om ersättning görs till Skatteverket i Jönköping. 

7.3. Inkomstskatt i ett aktiebolag 
 Ett aktiebolag är full ut skattepliktig för inkomster i inkomstslaget näringsverksamhet. 

 Inkomstskatten beräknas på den beskattningsbara inkomsten vilken beräknas som över-
skottet i inkomstslaget näringsverksamhet minskat med allmänna avdrag. Det återstående 
beloppet är den fastställda och den beskattningsbara inkomsten. 

 För ett aktiebolag är den statliga inkomstskatten 22 % av den beskattningsbara inkomsten. 

 Från bolagets vinst efter finansiella intäkter och kostnader får bokslutsdispositioner göras 
innan den beskattningsbara inkomsten fastställs. 

 Med bokslutsdispositioner avses avsättning till periodiseringsfond, överavskrivningar samt 
lämnade och erhållna koncernbidrag. 

7.4. Mervärdesskatt i ett aktiebolag 
 Den som omsätter en skattepliktig vara eller tjänst inom landet i en ekonomisk verksamhet 

är skattskyldig till moms. 

 Ett aktiebolag anses alltid bedriva ekonomisk verksamhet och skall därför debitera moms 
med gällande skattesats på skattepliktiga tillhandahållanden. 

 Ett bolag som bedriver skattepliktig verksamhet har avdragsrätt för ingående moms till den 
del kostnaderna avser de skattepliktiga tillhandahållandena. 

 Överlåtelse och upplåtelse av fastighet är enligt huvudregeln undantagen från skatteplikt. 
Ingående moms som avser sådan verksamhet är därför en kostnad för bolaget. 
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Upplåtelse av fastighet kan vara momsskattepliktig om upplåtelse sker till momsskattepliktig verk-
samhet eller till en kommun oavsett vilken verksamhet kommunen bedriver i fastigheten. 

Detta gäller dock ej för stadigvarande bostad (t.ex. lägenheter i vårdboenden, LSS och äldrebo-
ende) eller om kommunen hyr ut fastigheten till någon som inte bedriver skattepliktig verksamhet i 
fastigheten. 

Sammanfattning 

 Kommunen är inte skattskyldig till inkomstskatt för sin verksamhet. 

 Kommunen är skattskyldig till moms i samma omfattning som ett bolag för sina skatteplik-
tiga tillhandahållanden. 

 Ett aktiebolag är fullt ut skattepliktig för inkomster i inkomstslaget näringsverksamhet. 

 Ett aktiebolag anses alltid bedriva ekonomisk verksamhet och skall därför debitera moms 
med gällande skattesats på skattepliktiga tillhandahållanden samt har avdragsrätt för ingå-
ende moms till den del kostnaderna avser de skattepliktiga tillhandahållandena. 

 Motiv för att bolagisera kom-
munal verksamhet 

I detta avsnitt visar vi exempel på motiv som kan finnas för att bedriva kommunal verksamhet i ett 
kommunägt aktiebolag.  

 Lagstiftning – Viss speciallagstiftning kräver att verksamheterna särskiljs/bolagiseras. 
Exempel på detta är Ellagen vilken kräver att elhandelsverksamhet och elproduktionsverk-
samhet är särskild från annan verksamhet. Ett annat exempel är Lagen om kommunägda 
allmännyttiga bostadsbolag. 

 Ersättning från andra än skattekollektivet – Kommunen vill särskilja avgiftsfinansierad 
verksamhet från den verksamheten som finansieras från skattekollektivet. Exempel på så-
dan verksamhet kan vara VA-verksamhet, renhållningsverksamhet, fjärrvärmeverksamhet, 
elnätsverksamhet m.fl. 

 Konkurrensutsatt verksamhet – Aktiebolagsformen är en organisationsform som är äm-
nad för affärsmässigt bedriven verksamhet. Det kan finnas behov av att särskilja skattefi-
nansierad verksamhet från sådan kommunal verksamhet som är konkurrensutsatt för att 
inte hämma eller snedvrida konkurrensen på marknaden. 

 Samverkan – Bolagsformen passar bra för samverkan mellan kommuner eller samverkan 
mellan kommun och det privata näringslivet för att gemensamt bedriva kommunal verk-
samhet. 

 Fokus – För att uppnå en bättre fokusering, ökad specialisering och ökad effektivisering. 

 Finansiering – För att hantera investeringstung verksamhet som initialt går med under-
skott men som beräknas visa överskott över tid, t.ex. parkeringsverksamhet. 

 Avyttring – Då kommunen har för avsikt att avyttra viss verksamhet kan det i vissa fall 
förenkla avyttringen om verksamheten först förs över till ett bolag. 
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 Ägarstyrning, uppsiktsplikt, 
befogenheter och ansvarsför-
delning 

I detta avsnitt analyseras hur Tjörns kommun utövar ägarstyrning och uppsiktsplikt över sina bolag 
samt hur roller, befogenheter och ansvar är fördelade mellan kommunen, moderbolagets ledning 
och dotterbolagens ledningar.   

9.1. Ägarstyrning och uppsiktsplikt i Tjörns kommuns bolag 
9.1.1. Formell ägarstyrning 
Som tidigare nämnts skall kommunfullmäktige enligt kommunallagen vad beträffar de kommunala 
bolagen bland annat: 

 Fastställa det kommunala ändamålet, 

 Utse samtliga styrelseledamöter, 

 Se till att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av princi-
piell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 

9.1.2. Uppsiktsplikt 

Enligt 6 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) åläggs kommunstyrelsen att ha uppsikt över kommu-
nal verksamhet som bedrivs i de kommunala bolagen. I denna tillsyn ligger i första hand att följa de 
kommunala bolagens ekonomiska utveckling, men också att följa hur företagen tillgodoser det 
kommunala ändamålet med verksamheten och uppfyller de direktiv och policys som uppställts för 
verksamheten. 

9.1.3. Ägarstyrning och Uppsiktsplikt enligt Tjörns kommuns bolagspolicy 
Enligt Tjörns kommuns bolagspolicy antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF § 45) skall 
kommunen (ägaren) utöva styrning av sina bolag, förutom vad kommunallagen direkt stipulerar, 
genom att: 

 Kommunstyrelsen skall kontrollera efterlevnaden av samtliga de ägardirektiv som uppställs 
för bolagen av kommunfullmäktige. 

 Kommunstyrelsen skall tillvarata kommunens intressen på bolagsstämmor och kan genom 
bolagsstämmobeslut eller bolagsstämmodirektiv, för kommunfullmäktiges räkning, markera 
ägarens viljeinriktning i verksamheten. 

 Kommunstyrelsen måste skapa ett fungerande system för hur den fortlöpande uppföljning-
en och tillsynen av bolagen skall ske. Detta system skall bygga på dialog mellan kommun-
styrelsen och bolagen där ledstjärnan skall vara samförstånd. I detta skall intolkas ett 
värde för bolagen att ägarrepresentanterna får framlägga sina synpunkter i enskilda ären-
den av principiell karaktär. Kommunstyrelsen förutsätts i sin tur ha förståelse för bolagssty-
relsens ambitioner att inom givna ramar självständigt hantera angelägenheter som man 
blivit satt att sköta. 
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 Av den upprättade bolagspolicyn framgår att Tjörns kommun givit Tjörns Kommunala För-
valtnings AB uppdraget att för kommunstyrelsens räkning fortlöpande följa dotterbolagets 
verksamhet.  

9.2. Genomförd ägarstyrning och utövande av uppsiktsplikten i Tjörns 
kommuns bolag 

9.2.1. Den formella ägarstyrningen 
De formella styrdokumenten för bolagen är ägardirektiv och bolagsordning. I överenstämmelse 
med kommunlagen har fullmäktige i Tjörns kommun för samtliga bolag ingående i bolagskoncer-
nen fastställt det kommunala ändamålet, utsett samtliga styrelseledamöter och tillsett att fullmäk-
tige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt fattas.  

9.2.2. Uppsiktsplikten och den informella ägarstyrningen 

Den uppsiktsplikt som kommunstyrelsen enligt kommunallagen har över de kommunala bolagen 
samt den informella ägarstyrningen har kommunstyrelsen delegerat till moderbolaget i koncernen 
Tjörns Kommunala Förvaltnings AB att utföra i enlighet med kommunens bolagspolicy. Kommun-
chefen i Tjörns kommun är tillika verkställande direktör i Tjörns Kommunala Förvaltnings AB. 

Uppsiktsplikten och ägarstyrningen utövas av Tjörns Kommunala Förvaltnings AB genom ett antal 
årliga möten med bolagens verkställande direktörer och i förekommande fall med presidiet för re-
spektive bolagsstyrelse: 

 Respektive verkställande direktör för bolagen, gäller ej vd i THAB, ingår i den kommunala 
ledningsgruppen med kommunchefen och kommunens förvaltningschefer. Ledningsgrup-
pen har månatliga möten. 

 Verkställande direktören i Tjörns Kommunala Förvaltnings AB träffar bolagens verkstäl-
lande direktörer och styrelsens presidium fyra gånger per år för bolagens avrapportering 
av status på intern kontroll, verksamhetsuppföljning och ekonomisk uppföljning.  

 Årligt möte med bolagens ledning och revisor för genomgång av årsredovisningen och re-
visionsberättelse. 

 Deltagande på samtliga bolags årsstämmor. 

9.2.3. Analys av ägarstyrning och uppsiktsplikt 
Vår bedömning är att den formella och informella styrmodellen är funktionell men att den går att 
utveckla ytterligare. Vid våra intervjuer med företrädare för bolagens ledningar och styrelser har vi 
fått synpunkter på att man i viss mån saknar en tydlighet i varför verksamheterna bedrivs i bolags-
form och vad som är den övergripande och långsiktiga strategin med bolagens verksamheter. 

9.3. Förutsättning för fördelning av ansvar och befogenheter mellan kom-
munen (ägaren), moderbolagets ledning och dotterbolagens ledningar 

Kommunen (ägaren) 

I ett aktiebolag är ägarens forum för att utöva inflytande över bolaget bolagsstämman. Bolags-
stämman tillsätter och avsätter styrelsen. Bolagsstämman fastställer och beslutar om att anta bo-
lagsordningen vilket är det övergripande ramverket för bolagets verksamhet. Bolagsordningen 
anger föremålet och ändamålet med bolagets verksamhet, styrelsens sammansättning, aktiekapi-
talets storlek med mera. Bolaget får inte bedriva sin verksamhet i strid med bolagsordningen. Bo-
lagsstämman kan också ge bolagsstämmodirektiv (t.ex. ägardirektiv). 
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I ett kommunalt aktiebolag är det enligt kommunallagen kommunfullmäktige som utser samtliga 
styrelseledamöter, fastställer det kommunala ändamål med verksamheten, fastställer bolagsord-
ningen och antar ägardirektiv. 

9.3.1. Aktiebolagets styrelse och verkställande direktör 

Styrelsen 

Enligt aktiebolagslagens regler är det bolagets styrelse som är ytterst ansvarig för bolagets organi-
sation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen skall fortlöpande bedöma bolagets 
ekonomiska situation och om bolaget är ett moderbolag i en koncern ska styrelsen även bedöma 
koncernens ekonomiska situation. Styrelsen skall se till att bolagets organisation är utformad så att 
bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. 

Att vara styrelseledamot i ett aktiebolag är ett sysslomannauppdrag enligt 1734 års lag – Handels-
balken 18 kap 1 §. En styrelseledamot skall arbeta självständigt för bolagets bästa. 

Verkställande direktören 

Enligt aktiebolagslagens regler skall den verkställande direktören sköta den löpande förvaltningen 
av aktiebolaget enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. 

9.3.2. Analys av fördelning av ansvar och befogenheter 
Vid våra intervjuer med företrädare för bolagens ledningar och styrelser har vi fått synpunkter på 
att man i viss mån saknar tydlighet i hur ansvars- och befogenhetsfördelningen är och skall vara 
mellan kommunledningen (KS), moderbolagets ledning och dotterbolagens ledningar, ”vem är chef 
över vem?”. 

Ett exempel där man upplever avsaknad av tydlighet är att dotterbolagens styrelser enligt aktiebo-
lagslagen och enligt bolagspolicy i Tjörns kommun tillsätter den verkställande direktör men däre-
mot inte förhandlar dennes lön och anställningsvillkor. Ansvar och befogenhet för detta har den 
verkställande direktören i moderbolaget. Här uppstår en konflikt gentemot aktiebolagslagens regler 
som säger att bolagets styrelse är ansvarig för bolagets hela verksamhet och kan utse den verk-
ställande direktören. Lämpligt tillvägagångssätt här kan vara att den verkställande direktören i mo-
derbolaget i samråd med respektive dotterbolagsstyrelse förhandlar om den verkställande direktö-
rens lön och anställningsvillkor. 

Generellt kan sägas att ägarens (KS) och moderbolagets möjligheter att påverka dotterbolagens 
styrelsers förvaltning av bolagen är genom ägardirektiv vilka skall fastställas på bolagens bolags-
stämmor. Däremot är informell styrning via möten och dialog viktiga inslag i ägarstyrningen. 

9.4. Sammanfattning och vår rekommendation 
Vi rekommenderar att kommunen ur ett ägarperspektiv tydliggör bolagens uppdrag och den lång-
siktiga strategin med bolagens verksamheter. Vidare måste ansvars- och befogenhetsfördelning 
mellan bolagens styrelser och moderbolaget/kommunen tydliggöras och kommuniceras med ut-
gångspunkt från kommunallagens och aktiebolagslagens regler. Ett forum för detta kan vara bo-
lagsdagar med workshops där representanter för kommunen (politiker och tjänstemän) i dialog 
med bolagens ledningar diskuterar och klargör dessa frågeställningar. Detta kan/bör kombineras 
med ett styrelse- och ägarstyrningsseminarium där extern föredragshållare utbildar styrelserna i 
styrelsens befogenheter och ansvar enligt aktiebolagslagen och kommunallagen. På detta semi-
narium bör även representanter från kommunledningen delta för samsyn och diskussion. 
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 Bolagskoncernen och moder-
bolaget 

Tjörns kommun har en aktiebolagsrättslig bolagskoncern bestående av moderbolaget Tjörns 
Kommunala Förvaltnings AB med dotterbolagen Tjörns Bostads AB, Tjörns Hamnar AB och Tjörns 
Måltids AB.  

10.1. Bakgrunden till bildandet av bolagskoncernen 
Genom beslut i kommunfullmäktige den 22 december 2008 (KF § 175) beslutades att bilda en 
bolagskoncern med Tjörns Kommunala Förvaltnings AB som moderbolag till kommunens övriga 
bolag. Som underlag för detta beslut låg bland annat ett tjänsteutlåtande från kommunkansliet i 
Tjörns kommun daterad 2008-11-06. 

Enligt dokumentet ”Bolagspolicy för Tjörns kommun”, antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 
(KF § 45), var syftet med koncernbildningen att renodla bolagens utförarroll och att genom sam-
ordning utnyttja de personella resurserna så att det ur ett koncernperspektiv skapas en så kost-
nadseffektiv organisation som möjligt.  

Vidare kan man läsa i Tjörns kommuns bolagspolicy att: 

 De kommunala bolagen är instrument för kommunens verksamhet. 

 Kommunfullmäktige bär det politiska ansvaret för dem. 

 De kommunala bolagens roll är närmast att se som alternativ till de kommunala nämnder-
na, tillkomna genom beslut av kommunfullmäktige och därmed ytterst under kommunfull-
mäktiges ledning. 

10.2. Samordning av koncernens verksamheter och personalutnyttjande 
Syftet med koncernbildningen 2008 var enligt Tjörns kommuns bolagspolicy ”att renodla bolagens 
utförarroll och att genom samordning utnyttja de personella resurserna så att det ur ett koncern-
perspektiv skapas en så kostnadseffektiv organisation som möjligt”. 

Om man med koncernperspektiv menar hela kommunkoncernen, det vill säga den förvaltnings-
verksamhet som bedrivs i Tjörns kommun och inkluderar bolagen med sina verksamheter så kan 
man konstatera att syftet med koncernbildningen inte fullt ut har uppnåtts.  

Verksamheter för markexploatering och uthyrning av mark och markanläggningar genom lägen-
hetsarrende återfinns dels i förvaltningsform hos mark- och exploateringsavdelningen inom Tjörns 
kommun och dels hos Tjörns Hamnar AB. Här borde ur ett koncernperspektiv en bättre samord-
ning kunna ske och ser man till personaltillgång- och kompetensmässighet synes mark- och explo-
ateringsavdelningen (Mex) vara bäst rustade för att utföra denna verksamhet.  

När det gäller bedriven fastighetsförvaltningsverksamhet i koncernen kan man konstatera att 
Tjörns Bostäder AB äger och förvaltar bostäder, lokaler och kommunens verksamhetsfastigheter. 
Tjörns Hamnar AB äger lokaler, kontor, bilhallar och magasin vilka hyrs ut till externa hyresgäster 
och Tjörns kommun. Visst underhåll och reparationer av bolagets fastigheter sker genom köpta 
tjänster från Tjörns Bostads AB. Även Tjörns kommun äger vissa fastigheter. När det gäller fastig-
hetsförvaltningsverksamheten i koncernen borde större samordning av ägande och förvaltning 
kunna ske. Personalmässigt och kompetensmässigt synes Tjörns Bostads AB vara bäst rustade 
att äga och förvalta fastigheter i koncernen. 
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10.3. Fördelar med en bolagskoncern och ett moderbolag 
Ett visst antal tänkbara anledningar kan finnas för att bilda en aktiebolagsrättslig bolagskoncern 
bestående av ett moderbolag och ett eller flera dotterbolag. Tjörns kommun hade som syfte vid 
bildandet av bolagskoncernen 2009 att man skulle renodla bolagens utförarroller och genom sam-
ordning utnyttja de personella resurserna så att det ur ett koncernperspektiv skapas en kostnadsef-
fektiv organisation. Andra skäl till att skapa en bolagskoncern kan vara att ägaren vill ha ett mo-
derbolag som på delegation utövar ägarens (kommunens) ägarstyrning och uppsiktsplikt över bo-
lagen. Ytterligare ett skäl kan vara att ägaren vill kunna skatteutjämna mellan bolagen genom att 
lämna och erhålla koncernbidrag för täckande av verksamhetsförluster eller för täckande av andra 
kostnader t.ex. finansieringskostnader i ett moderbolag. 

10.4. Behövs ett moderbolag i Tjörns kommuns bolagskoncern? 
Formellt behövs ett moderbolag för att bolagskoncernen skall vara en aktiebolagsrättslig koncern 
med möjligheter att skatteutjämna mellan bolagen genom att lämna och erhålla koncernbidrag. 
Som verksamheterna ser ut i moderbolaget och dotterbolagen behöver moderbolaget ett årligt 
koncernbidrag för att täcka sina verksamhetskostnader och räntekostnader. Koncernbidraget läm-
nas av Tjörns Hamnar AB som visat ett årligt resultatöverskott och därmed har moderbolaget fått 
kostnadstäckning och Tjörns Hamnar AB har fått en skatteminskning. Skulle moderbolagets aktier i 
dotterbolag återköpas av Tjörns kommun skulle behovet av att ha ett moderbolag försvinna. När 
det gäller ägarstyrning och uppsiktsplikten över bolagen behövs inget moderbolag då denna istället 
kan hanteras direkt av kommunstyrelsen i stället för av moderbolaget.  

 Kommunens verksamhetslo-
kaler och övriga kommersiella 
lokaler 

11.1. Verksamhetslokaler 
11.1.1. Bakgrund 

Under 2007 beslutade Tjörns kommun att genom försäljning överlåta merparten av sina kommu-
nala förvaltningsfastigheter och verksamhetslokaler till Tjörns Bostads AB, TBAB. Överlåtelsen 
genomfördes 2008-01-01 genom att TBAB övertog lån från kommunen motsvarande den totala 
köpeskillingen. Köpeskillingen uppgick till 200 mnkr vilket var lika med fastigheternas bokförda 
värde i kommunen 2007-12-31. I enlighet med beslut om hyresavtal i kommunfullmäktige 2007-11-
08 skall kommunen förhyra samtliga förvaltningsfastigheter av TBAB där hyran skall motsvara 
TBAB:s självkostnad med en hyrestid på 25 år. I samband med köpet gjordes ny bedömning av 
avskrivningstider för fastigheterna i bolagets ägo varvid de planenliga avskrivningstiderna förläng-
des och fastställdes till 33 år. Genom förlängning av fastigheternas avskrivningstider minskade den 
årliga totala avskrivningskostnaden för TBAB, jämfört med kostnaden i kommunen, med ca 6,5 
mnkr vilket medförde en sänkt årshyra för kommunen med 3,5 mnkr samt utökat planerat fastig-
hetsunderhåll med 3,0 mnkr per år från tidigare 27kr/ kvm som kommunen i genomsnitt haft till 90 
kr/kvm i TBAB:s ägo. Enligt företrädare för TBAB bestämdes samtidigt i en muntlig överenskom-
melse att kommunen skulle stå för de väsentliga riskkostnaderna för fastigheterna eftersom hy-
rorna sänktes och TBAB inte har någon ekonomisk ”riskpremie” i hyressättningen mot kommunen 
samt att hyrestiden, hyresavtalen längd, sattes till 25 år.  
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Kalkylen för hyressättning mot kommunen bygger på en avskrivningstid på 33 år, en kalkylränta på 
4,5 % samt en kostnad för drift och underhåll på 350 kr/kvm. I september 2008, 2008-09-15, avta-
lades mellan kommunen och TBAB om revidering avseende indexering av hyrorna samt ett förtyd-
ligande beträffande den årliga regleringen mellan parterna avseende skillnader i faktiska ränteni-
våer och räntenivåer till grund för hyressättningen. Förtydligandet innebar att den årliga skillnaden 
mellan faktisk räntenivå på TBAB:s investering och räntenivå till grund för hyressättningen (4,5 %) 
årligen skall regleras mellan parterna. Då den årliga låneräntan på de övertagna lånen för TBAB 
har understigit 4,5 % under perioden från 2008 har det inneburit en årlig hyressänkning för hyres-
gästen Tjörns kommun. Återbetalning till Tjörns kommun har skett vid årets slut.  

11.1.2. Hyressättning på affärsmässiga villkor 

Ett aktiebolag är en associationsform som enligt aktiebolagslagens regler skall driva sin verksam-
het på affärsmässiga grunder med ett uttalat vinstsyfte. En hyressättning till självkostnad utan 
premie för risk eller konsolidering riskerar att inte uppfylla villkoren för affärsmässighet.  

Då TBAB är skattskyldig för vinst i sin verksamhet medan kommunen inte är skattskyldig för vinst i 
sin verksamhet finns risk för att en underprissättning på hyra från TBAB till kommunen kan komma 
att uttagsbeskattas av skattemyndigheten. Det innebär att TBAB kan få betala bolagsskatt på mel-
lanskillnaden mellan en marknadsmässig hyra och hyra enligt den tillämpade självkostnadsmo-
dellen.  

11.1.3. Lag om allmännyttiga kommunala bostadsföretag (Allvillag) 
Tjörns Bostads AB är ett allmännyttigt bostadsföretag enligt Lag om allmännyttiga kommunala 
bostadsföretag. Förutom att bolaget äger och förvaltar verksamhetsfastigheter vilka hyrs ut till 
Tjörns kommun äger och förvaltar bolaget 627 lägenheter, ett åttiotal lokaler på de flesta orter i 
kommunen samt servicebostäder och gruppboenden. Bolaget har också en lokalvårdsverksamhet 
vilken säljer sina tjänster till Tjörns kommun (99 %) och den resterande delen utförs internt.  

Med ett allmännyttigt bostadsbolag enligt Lag om allmännyttiga kommunala bostadsföretag avses 
ett kommunalt aktiebolag, eller stiftelse, som i sin verksamhet huvudsakligen förvaltar fastigheter i 
vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt. Utifrån vad som anges i propositionen om enstaka 
och mindre andel ges intrycket att om annan verksamhet förekommer så måste den verksamheten 
vara relativt ringa för att huvudsaklighetskriteriet ska vara uppfyllt. Vår bedömning är att begreppet 
huvudsakligen i Allvillagen torde innebära att förvaltning av fastigheter i vilka bostadslägenheter 
upplåts med hyresrätt lägst torde kunna hamna i intervallet 70-80 % för att bostadsbolaget ska 
omfattas av Allvillagen. 

Av bolagets resultaträkning för 2018 framgår att bolaget förvaltar hyresrätter till 42,5 % 
(48485/113947) varför bolaget inte uppfyller förvaltningskravet för att utgöra ett allmännyttigt bo-
stadsbolag. Vid verksamhetsförändringar bör detta prövas på nytt och utvärderas mot för- och 
nackdelar med att utgöra ett allmännyttigt bostadsbolag.  

Bolaget skall vidare främja bostadsförsörjningen i kommunen samt erbjuda hyresgästerna möjlig-
het till inflytande. Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag ska bedriva verksamheten enligt 
affärsmässiga principer. Denna bestämmelse utgör ett undantag från självkostnadsprincipen och 
förbudet mot att driva verksamhet i vinstsyfte i kommunallagen.  

Eftersom TBAB äger och förvaltar Tjörns kommuns förvaltningsfastigheter uppfyller bolaget idag 
inte fullt ut villkoren för att anses vara ett allmännyttigt kommunalt bostadsföretag. Vidare kan risk 
föreligga att verksamheten att förvalta kommunens förvaltningsfastigheter inte anses bedrivas 
enligt affärsmässiga principer utifrån den hyressättningsmodell bolaget använder. Detta kan strida 
mot statsstödsreglerna vid ett eventuellt framtida ägartillskott. Hyresmodellen bör därför ses över. 
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För det fall att Allvillagen varit tillämplig finns en utdelningsbegränsning från allmännyttiga kommu-
nala bostadsföretag till ägaren utgörande en årlig utdelning uppgående till statslåneräntan +1 pro-
centenhet av bolagets aktiekapital. 

11.1.4. Föra över verksamhetslokaler till kommunen   

För att komma bort ifrån aktiebolagslagens krav på hantering av verksamhetsfastigheter på af-
färsmässiga villkor och med en hyressättning som är marknadsmässig skulle verksamhetsfastig-
heterna kunna överlåtas till kommunen. En försäljning av verksamhetsfastigheter till kommunen 
skulle också underlätta för TBAB att hävda sin status som allmännyttigt kommunalt bostadsbolag i 
enlighet med Allvillagen. Vidare skulle ett överlåtande av verksamhetsfastigheterna till kommunen 
medföra att risken för uttagsbeskattning för underprissättning av hyra mot kommunen elimineras 
liksom risken att statsstödsreglerna blir tillämpliga. 

Av de legala skäl som vi kortfattat redogjort för ovan rekommenderar vi att verksamhetslokalerna 
överförs till kommunen. En överlåtelse av verksamhetsfastigheter från TBAB till kommunen medför 
ekonomiska och finansiella konsekvenser för parterna. TBAB avhänder sig ett ägande och en 
verksamhet som bygger på självkostnad. Hur det ekonomiska utfallet för verksamheten i kommu-
nens ägande kommer att bli måste analyseras. Om kommunen vid ett övertagande av ägandet 
från TBAB skall fortsätta att köpa fastighetstjänster från bolaget måste det utredas i vilken omfatt-
ning LOU måste tillämpas, se avsnitt 11.1.5 nedan. Vid en försäljning måste även beaktas lag-
fartsavgift och jämkning av investeringsmoms se avsnitt 11.1.6 och 11.1.7 nedan.  

Om verksamhetslokalerna överförs till kommunen eller ett nybildat bolag som är helägt av kommu-
nen bör även de finansiella konsekvenserna utredas samt i vilken omfattning LOU måste tillämpas. 

11.1.5. Lagen om offentlig upphandling (2016:1145) 
Med offentlig upphandling avses de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet för att 
tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster eller byggentreprenader. Såväl 
Tjörns kommun som TBAB är upphandlande myndigheter enligt lagen om offentligt upphandling 
(LOU). 

För att ett bolag ska anses vara ett offentligt styrt organ och därmed omfattas av LOU måste tre 
kriterier samtidigt vara uppfyllda. Bolaget ska; 

 tillgodose behov i det allmännas intresse, 

 inte tillgodose behov av industriell eller kommersiell karaktär,  

 kommun eller upphandlande myndighet har det bestämmande inflytandet genom att bola-
get till största delen har finansierats av kommunen, kommunen äger flest aktier (rösträtt) 
samt utser mer än hälften av styrelseledamöterna.  

Samtliga tre kriterier är uppfyllda i TBAB:s fall. 

Kommunen är en upphandlande myndighet som omfattas av LOU. Den 1 januari 2013 infördes 
dock det så kallade in house-undantaget i 2 kap. 10 a § LOU som innebär att kommuner inte be-
höver följa LOU när den anskaffar till exempel varor och tjänster från en juridisk person som myn-
digheten helt eller delvis innehar eller är medlem i. En förutsättning för att undantaget ska vara 
tillämpligt är att två villkor är uppfyllda, de så kallade Teckalkriterierna (kontroll- och verksamhets-
kriterierna) som innebär att; 

1. den upphandlande myndigheten utövar en kontroll över den juridiska personen som mots-
varar den som den utövar över sin egen förvaltning, och 
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2. den juridiska personen bedriver huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den myn-
dighet som kontrollerar den. 

Genom att TBAB är helägt av kommunen så uppfylls kontrollkravet. Det är däremot mer tveksamt 
om TBAB kan anses bedriva huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med kommunen eftersom 
den huvudsakliga verksamheten består i att upplåta bostäder med hyresrätt. Om verksamhetsfas-
tigheterna överlåts till antingen kommunen eller ett nybildat kommunalt bolag ägt direkt av kommu-
nen kommer huvuddelen av TBAB:s  verksamhet efter fastighetsöverlåtelserna definitivt att huvud-
sakligen bestå av upplåtelse av bostäder med hyresrätt. Om TBAB ska tillhandahålla fastighetsför-
valtningstjänster åt kommunen och/eller ett nybildat kommunalt bolag som övertagit verksamhets-
fastigheterna måste dessa tjänster upphandlas enligt LOU eftersom ett kommunalt bostadsbolag 
sannolikt inte omfattas av Teckalkriterierna. Det finns dock de som anser att eftersom hyresgäster-
na är kommuninvånare så bedrivs verksamheten huvudsakligen tillsammans med kommunen. Vi 
har inte sett att frågan är prövad. Om hela fastighetsförvaltningen läggs i ett eget bolag behöver 
kommunen inte upphandla tjänsterna enligt LOU om Teckalkriterierna är uppfyllda däremot måste 
TBAB eller annat bolag sannolikt upphandla fastighetsförvaltningstjänsterna enligt LOU. Frågan 
bör utredas särskilt innan beslut fattas om överlåtelse av verksamhetsfastigheterna till kommunen 
eller ett nytt bolag som ägs av kommunen.  

Kommunen behöver inte upphandla förhyrningar av verksamhetslokaler från TBAB eller ett nytt 
dotterbolag. Om kommunen däremot beställer en om- eller tillbyggnad som går utöver sedvanlig 
hyresgästanpassning så kan det nya hyreskontraktet anses vara ett byggentreprenadkontrakt som 
måste upphandlas enligt LOU. Frågan torde dock kunna regleras i ägardirektiv för bolag som om-
fattas av Teckalkriterierna det vill säga utför huvuddelen av sin verksamhet åt kommunen. TBAB 
omfattas inte av Teckalkriterierna varför kommunen enligt vår bedömning måste upphandla tjäns-
ter från TBAB oavsett om denna fråga regleras i ägardirektiven eller ej. 

11.1.6. Lagfartsavgift 

En försäljning av verksamhetsfastigheter till kommunen skulle innebära att kommunen måste be-
tala lagfatsavgift uppgående till 1,5 % av det högsta av försäljningspriset eller taxeringsvärdet på 
fastigheterna. Lagfartsavgiften kan undvikas helt om fastigheterna enligt detaljplan utgör special-
fastigheter eller reglerna om fastighetsreglering kan tillämpas. Frågan bör utredas innan överlå-
telse sker. Om fastigheterna överlåts till ett nybildat bolag inom TBAB-koncernen uppgår stäm-
pelskatten till 4,25 %. 

Regeringen har tillsatt en utredning som bland annat behandlat stämpelskattefrågor. Frågan om 
fastighetsreglering och nivån på stämpelskatten tas upp. Utredningen lade fram sitt slutbetänkande 
30 mars 2017 (SOU 2017:27). Meningen var att lagen skulle träda ikraft från den 1 juli 2018, men 
utredningen har kritiserats av remissinstanserna och ännu har inte något lagförslag lagts fram. 
Stämpelskattefrågorna måste därför bevakas i det fortsatta arbetet. 

11.1.7. Jämkning av investeringsmoms 
Överlåtelse av fastigheter är undantagen från skatteplikt till moms varför en försäljning av fastig-
heterna inte är momspliktiga. TBAB kan dock bli återbetalningsskyldiga för avdragen investerings-
moms enligt reglerna för jämkning. Korrigeringstiden för jämkning av moms är 10 år och avser 
investeringsmoms för ny- till eller ombyggnader som överstiger 100 000 kr per år.  

Kommunen kan få ersättning för motsvarande belopp från kommunkontosystemet om fastigheter-
na används i momsfri verksamhet som kommunen bedriver. Om fastigheterna används i moms-
pliktig verksamhet tar kommunen över skyldigheten att jämka momsen varför själva överlåtelsen 
inte föranleder någon jämkning. Om kommunen ändrar användningen av fastigheten från skatte-
pliktig verksamhet till skattefri verksamhet ska kommunen jämka momsen. Men motsvarande be-
lopp ersätts från kommunkontosystemet. 
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Fastigheternas användning bör kartläggas inför en överlåtelse samt storleken av investerings-
momsen under vart och ett av de senaste tio åren för respektive fastighet. 

11.1.8. Föra över verksamhetslokaler till ett separat bolag 

Verksamhetsfastigheterna skulle alternativt kunna föras över till ett separat aktiebolag ägt av TBAB 
eller moderbolaget. Att överlåta fastigheterna till ett separat bolag skulle underlätta för TBAB att 
bibehålla sin status som allmännyttigt kommunalt bostadsföretag. En sådan överföring skulle inte 
förändra det faktum att hyressättningen mot kommunen måste ske på affärsmässiga och mark-
nadsmässiga villkor. En överlåtelse genom försäljning skulle medföra att det köpande bolaget skall 
betala lagfartsavgift med 4,5 % på det högsta av försäljningspriset och taxeringsvärdet på fastig-
heterna. Lagfartsavgiften kan undvikas om reglerna om fastighetsreglering kan tillämpas. Ytterli-
gare ett alternativ kan vara att dela TBAB i två bolag, enligt aktiebolagslagens 24 kap, där verk-
samhetsfastigheterna separeras i ett bolag. Frågan bör utredas innan överlåtelse sker. 

Jämkning av avdragen investeringsmoms kan även bli en fråga vid överföring av fastigheterna till 
separat bolag. 

Överlåtelse till separat bolag skulle kunna vara ett led i att samla verksamhetslokaler ägda av 
TBAB och fastigheter ägda av Tjörns Hamnar AB i ett bolag för samordning och effektivisering av 
fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling, se nedan under ”Övriga kommersiella fastigheter 
och lokaler”. 

11.2. Övriga fastigheter och lokaler 
Tjörns Bostads AB äger och bedriver fastighetsförvaltning av bostadsfastigheter, kommersiella 
lokaler och verksamhetslokaler. Tjörns Hamnar AB äger och bedriver fastighetsförvaltning av 
kommersiella lokaler i form av kontorslokaler, bilhallar, lager och magasin. Bolaget har ingen egen 
fastighetspersonal utan köper tjänster från Tjörns Bostads AB när det gäller fastighetsskötsel, tek-
niskt underhåll och reparationer. Tjörns kommun äger också vissa fastigheter. 

Ett led i samordning av att äga fastigheter, fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling i bolags-
koncernen kan vara att samla samtliga kommersiella fastigheter i ett bolag. Personalmässigt och 
kompetensmässigt synes Tjörns Bostads AB vara bäst rustade för att äga, förvalta och utveckla 
fastigheter i koncernen. För att uppnå effektivitet i kompetensutnyttjande, ledning, styrning och 
administration bör fastigheterna samlas i ett dotterbolag till Tjörns Bostads AB med gemensam 
styrelse, verkställande direktör och administration. I det fall kommunens förvaltningsfastigheter och 
verksamhetslokaler fortsatt skall ägas och förvaltas i bolagsform bör även dessa fastigheter införli-
vas i detta av Tjörns Bostads AB ägda fastighetsbolaget. Konsekvensbeskrivning måste dock gö-
ras ur LOU synpunkt. 

En överlåtelse av fastigheter enligt ovan kommer att medföra en lagfartskostnad för köparen upp-
gående till 4,5 % av det högsta av försäljningspriset eller taxeringsvärdet på fastigheterna, om inte 
fastighetsreglering kan tillämpas. Återbetalningsskyldighet av avdragen investeringsmoms enligt 
reglerna för jämkning kan också bli aktuell vid en överlåtelse av fastigheter till ett nytt bolag.  

11.3. Sammanfattning och våra rekommendationer 
För att hantera ovan beskrivna frågeställningar avseende kommunens verksamhetsfastigheter är 
vår rekommendation att överföra kommunens verksamhetsfastigheter från TBAB till kommunen 
alternativt från TBAB till ett separat aktiebolag.  

Vid flytt av verksamhetsfastigheterna till kommunen: 

 Ej affärsmässiga villkor med marknadsmässig hyressättning 
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 Underlättar för TBAB att hävda sin status som allmännyttigt kommunalt bostadsföretag och 
att uppfylla övriga villkor enligt lagen om allmännyttiga kommunala bostadsföretag. 

 Driftsekonomin i kommunen bör analyseras 

 LOU – utreda eventuella TBAB tjänster mot kommunen 

 Lagfartsavgift 1,5 % för kommunen – utreda specialfastigheter eller fastighetsreglering 

 Jämkning av avdragen investeringsmoms bör utredas 

Vid flytt av verksamhetsfastigheterna till separat bolag i koncernen: 

 Affärsmässiga villkor med marknadsmässig hyressättning mot kommunen 

 Underlättar för TBAB att hävda sin status som allmännyttigt kommunalt bostadsföretag och 
att uppfylla övriga villkor enligt lagen om allmännyttiga kommunala bostadsföretag. 

 LOU – utreda eventuella TBAB tjänster mot separat bolag  

 Lagfartsavgift 4,5 % för aktiebolag – utreda om det går att fastighetsreglera alternativt att 
dela TBAB i två bolag, så kallad fission. 

 Jämkning av avdragen investeringsmoms bör utredas 

Vi rekommenderar också en översyn för eventuell samordning av förvaltning och ägandet av öv-
riga fastigheter i kommunen och bolagen, se 11.2 ovan. 

 Exploateringsmark och lägen-
hetsarrende 

12.1. Tjörns Hamnar AB 
Tjörns Hamnar AB äger och arrenderar ut mark och markanläggningar till Wallhamn AB på en 
arrendetid om 20 år. Råmarken införskaffas av Tjörns Hamnar AB. Wallhamn AB uppgraderar 
därefter råmarken för att uppfylla myndigheternas och kundernas krav för biluppställning. Den 
uppgraderade marken, markanläggningen, tillsammans med fastighetstillbehör förvärvas av Tjörns 
Hamnar AB till Wallhamn AB:s anskaffningspris varpå ett 20-årigt lägenhetsarrende upprättas mel-
lan parterna. För Tjörns Hamnar AB bygger kalkylen för arrendet på en kalkylränta om 5 % och en 
avskrivningstid för markanläggningen inklusive fastighetstillbehör på 20 år, lika med tiden för ar-
rendet. För närvarande finns fem 20-åriga lägenhetsarrenden upprättade mellan Tjörns Hamnar 
AB och Wallhamn AB avseende markanläggningar med tillhörande fastighetstillbehör. Dessa fem 
lägenhetsarrenden beräknas i dagsläget ge Tjörns Hamnar AB ett årligt överskott på totalt 0,9 
mnkr före bolagsskatt. Vid arrendetidens utgång, efter 20 år, finns en muntlig överenskommelse 
parterna emellan att Wallhamn AB har rätt att förvärva respektive markanläggning (inklusive fas-
tighetstillbehör) för 1 mnkr vilket skulle innebära en realisationsvinst för Tjörns Hamnar AB då mar-
kanläggningarna är helt avskrivna.  

Tjörns Hamnar AB äger vidare fritidhamnar med tillhörande gästhamnar vilka bolaget arrenderar ut 
till båtföreningar belägna inom Tjörns kommun. Arrendetiden för dessa lägenhetsarrenden är tio år. 
I båtföreningarnas arrende ingår att de skall sköta drift och underhåll av hamnanläggningarna. 
Tjörns Hamnar äger även ett fåtal yrkeshamnar (kajer) för vilka bolaget får anlöpsavgifter som 
intäkter. Drift och underhåll för dessa kajer utförs av Tjörns Bostads AB. 
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12.2. Tjörns kommuns Mark- och exploateringsavdelning 
Mark- och exploateringsavdelningen (Mex) ansvarar för att förvalta kommunens mark och repre-
sentera kommunen som markägare. Mex förvaltar marken genom att köpa, sälja, byta, utarrendera 
och förädla marken.  

Mex arrenderar ut mark antingen för att det är mark kommunen inte vill sälja då kommunen vill 
undvika privatisering, till exempel sjöbodar eller för att kommunen på sikt ser att de kan komma att 
behöva marken för att exploatera ett större område. Arrendena och nyttjanderätterna ger en rimlig 
årlig avkastning på den utarrenderade marken. Mex arrendetiden för lägenhetsarrenden är vanligt-
vis 5 år. 

Mex har en organisation med relevant utbildning, kompetens och mångårig erfarenhet för att hand-
lägga mark- och exploateringsfrågor och ärenden inom fastighetsrättens område. 

12.3. Sammanfattning och våra rekommendationer  
Vi kan konstatera att hantering av mark- och exploateringsfrågor inom Tjörns kommun sker dels i 
Tjörns Hamnar AB och dels genom Tjörns kommuns mark- och exploateringsavdelning (Mex) och 
att samma hantering delvis gäller vid lägenhetsarrenden av mark, markanläggningar, hamnar och 
kajer. Här ser vi att det bör finns potential för en bättre samordning och effektivisering av hantering 
av dels mark- och exploateringsfrågor och dels arrendefrågor i Tjörns kommun.  

Vid våra intervjuer och samtal har vi kunnat konstatera att det finns en vilja och önskan hos kom-
munens mark- och exploateringsavdelning att bättre kunna överblicka och styra hela kommunkon-
cernens mark- och exploateringsfrågor för att få en mer optimalt hantering på kort och lång sikt. 
Detsamma gäller även arrendefrågorna och då framförallt beträffande samordning av arrendeavtal 
(arrendetider) med mera. 

Beaktat att mark- och exploateringsavdelningen har en organisation med relevant utbildning, kom-
petens och mångårig erfarenhet för att handlägga mark- och exploateringsfrågor och ärenden inom 
fastighetsrättens område är vår rekommendation att samordning sker så att Mex även hanterar 
dessa ärenden för Tjörns Hamnar AB:s räkning. 

Ytterligare ett steg av samordningen och effektivisering kan vara att flytta ägandet för de mark- och 
markanläggningar, fritidsbåtshamnar och kajer som Tjörn Hamnar AB äger till Tjörns kommun, 
Mex. Det skulle innebära att Mex får en övergripande styrning och kontroll över Tjörns kommuns 
mark- och exploateringsfrågor och hantering av arrenden och arrendevillkor. 

Om mark och markanläggningar, fritidsbåthamnar samt kajer skall säljas från Tjörns Hamnar AB till 
Tjörns kommun måste det ske till marknadspris. Om försäljningen skulle ske till ett pris som under-
stiger marknadspris kommer Tjörns Hamnar AB att bli uttagsbeskattad för mellanskillnaden mellan 
försäljningspris och marknadspris. En eventuell försäljning medför att köparen, kommunen, får 
betala lagfartsavgift uppgående till 1,5 % beräknat på det högsta av försäljningspriset och taxe-
ringsvärdet. Detta kan eventuellt undvikas genom att merparten av byggnaderna i en hamnverk-
samhet utgör specialbyggnad som sannolikt används för allmänna kommunikationsändamål och 
därför är helt undantagna från skatteplikt till stämpelskatt. Detta måste utredas. 

På det årliga nettoresultatet som Tjörns Hamnar AB har erhållit från arrendeverksamheten har 
bolaget betalat bolagsskatt med 22 %, för 2019 kommer bolagsskatten att vara 21,4 %. Överförs 
verksamheten till kommunen kommer ingen beskattning av ett eventuellt verksamhetsöverskott att 
ske eftersom kommunen är befriad från inkomstskatt för sin verksamhet. Eventuella reavinster vid 
försäljning av mark eller markanläggningar är inkomstskattepliktiga för Tjörns Hamnar AB om 
dessa istället skulle ägas av Tjörns kommun är eventuella reavinster vid försäljning inte inkomst-
skattepliktiga. 
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 Driften av färjor i Tjörns 
Hamnar AB 

Tjörns Hamnar AB (THAB) bedriver färjetrafik på två färjelinjer 361 och 362. På linje 361 (Rön-
näng, Tjörnekalv, Åstol och Dyrön) används färjan Hakefjord som ordinarie färja med färjan Tjörn 
som reservfärja. Dessa två färjor ägs av Tjörns kommun som hyr ut dessa till Västtrafik. Trafikåta-
gandet enligt driftsavtalet med Västtrafik AB innefattar passagerartransporter och vissa mindre 
godstransporter. Västtrafik AB ersätter THAB för passagerartransporter och godstransporter enligt 
avtalade taxor och villkor. På linje 362 (Kyrkesund-Härön) används färjan Härön som ordinarie 
färja vilken ägs av Tjörns Hamnar AB. THAB har cirka 10 årsanställda och cirka 25 timvikarier 
anställda för att drifta färjetrafikverksamheten.  

Driftsavtalet mellan THAB och Västtrafik AB ger THAB i snitt ett årligt ekonomiskt överskott om 
cirka 1500 tkr före bolagsskatt enligt nedanstående: 

Tabell 2: Avtal drift av färjetrafiken mellan Västtrafik och Tjörns Hamnar AB (tkr) 

Intäkter 
Ersättning Västtrafik 14 500 
Fraktintäkter 500 
15 000 
 
Kostnader 
Personal 9 000 
Reparationer 1 200 
Driftkostnader 2 500 
Kapitalkostnader 800 
 
Resultat 

 
1 500 

Tjörns kommun äger färjorna Hakefjord och Tjörn vilka inte är belastade med några kapitalkostna-
der i form av räntekostnader eller avskrivningar i Tjörns kommuns räkenskaper vilket är en följd av 
att investeringen i dessa färjor är gjorda fullt ut med statliga bidrag. De årliga hyresintäkterna enligt 
hyresavtalet mellan Tjörns kommun och Västtrafik AB uppgår till cirka 1450 tkr. Var sjätte år behö-
ver motorbyte göras på färjorna vilket kostar omkring 2800 tkr. Detta ger ett årligt överskott under 
6-års perioden på cirka 985 tkr enligt nedanstående: 

Tabell 3: Avtal hyra färjorna Hakefors och Tjörn mellan Västtrafik och Tjörns kommun 

Intäkter 
Fartygshyra per år 1 450 tkr 
 
 
Kostnader 
Motorbyte (ca var 6:e år) 2 800 tkr 
 
Resultat under en sexårsperiod 
Intäkter 8 700 tkr 
Kostnader 2 800 tkr 
 
5 900 tkr 
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13.1. Drift av färjeverksamheten ur ett ekonomiskt perspektiv 
Frågeställningen finns i kommunen huruvida driften av färjeverksamheten i framtiden skall ligga 
kvar i THAB eller om den verksamheten skall flyttas till Tjörns kommun. I den frågan ligger också 
om ägandet av färjorna Hakefjord och Tjörn fortsatt skall ligga i kommunen om THAB fortsätter att 
drifta färjeverksamheten. Att samla drift av färjeverksamheten och ägandet av samtliga färjorna 
hos en part innebär att man slipper det dubbla rederiansvaret vilket finns idag då dels kommunen 
äger färjorna Hakefjord och Tjörn samt att dels THAB äger färjan Härön. Att slippa det dubbla re-
deriansvaret torde i sin tur innebära minskade försäkringskostnader.  

13.1.1. Drift av färjeverksamheten i THAB 

Om ägandet av färjorna Hakefjord och Tjörn skulle överföras till THAB för bokfört värde skulle det 
inte innebära någon, eller en ringa, investeringsutgift för bolaget och därmed skulle bolaget inte 
belastas av vare sig räntekostnader eller avskrivningar för den investeringen. Om priset sätts 
högre kommer bolaget att få ökade kapitalkostnader för investeringen. En överföring av färjorna till 
THAB, med vidhängande hyresavtal med Västtrafik AB, skulle innebära ett förstärkt årligt resultat 
på cirka 950 tkr, ett snitt beräknat på 6 år, före skatt för bolaget och därmed motsvarande minskat 
resultat för Tjörns kommun. 

En överföring av färjeverksamheten till bolaget innebär att bolaget tar över hela det juridiska och 
ekonomiska ansvaret från kommunen om fartygen skulle orsaka skador. 

13.1.2. Drift av färjeverksamheten i kommunen 
Om driften överförs till Tjörns kommun enligt nuvarande driftsavtal med Västtrafik AB innebär det 
att Tjörns kommun får ett resultattillskott på cirka 1500 tkr per år. I det fallet skall även den perso-
nal som är anställd i färjeverksamheten överföras till Tjörns kommun med ett arbetsgivaransvar för 
kommunen. Om Tjörns kommun övertar driften av färjeverksamheten från THAB skall även reserv-
färjan Härön överföras från THAB till Tjörns kommun vilket blir en investeringsutgift och en årlig 
kapitalkostnad för kommunen. 

13.1.3. Investering i en ny färja 

I början av 2016 inkom till kommunen en förfrågan från THAB om att samordna färjeverksamheten 
för att möjliggöra en investering av en ny färja som klarar framtida krav för transporter. Behovet av 
en ny färja bedöms föreligga då färjan Tjörn börjar falla för åldersstrecket och har svårt att lämpa 
sig för nya myndighetskrav. Enligt en grov uppskattning av THAB skulle en investering i en ny färja 
uppgå till cirka 40 mnkr. Utöver investeringen i själva färjan skulle investeringar i infrastruktur i form 
av kaj, färjeramp och väg behövas och beräknat till cirka 10 mnkr. Dessa investeringar beräknas 
ge en årlig kapitalkostnad på cirka 4,6 mnkr. Möjlighet finns för THAB eller kommunen att söka 
investeringsmedel för en ny färja ur Regional Infrastrukturplan. Ett sådant bidrag uppskattas maxi-
malt kunna uppgå till 12,5 mnkr utifrån den uppskattade investeringskostnaden. Under förutsätt-
ning av att ett investeringsbidrag erhålls så kommer den årliga kapitalkostnaden för investeringen 
att minska. 

13.2. Sammanfattning och våra rekommendationer  
Detta kapitel ger en beskrivning av hur ekonomin ser ut i ägandet och driftandet av färjor i THAB 
respektive Tjörns kommun. Det som måste utredas vidare är en framtida investeringskostnad för 
en ny färja då de kalkyler som finns idag är från 2016. Vi har inte utrett eller värderat vilken part 
som är bäst lämpad att äga och drifta färjetrafiken ur ett effektivitetsperspektiv. 
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Datum 2019-12-20 

Angående Frågor rörande organisationsstruktur beträffande verksamhetslokaler 

  

1111 BAKGRUND OCH UPPDRAGBAKGRUND OCH UPPDRAGBAKGRUND OCH UPPDRAGBAKGRUND OCH UPPDRAG    

1.1 Tjörns kommun har merparten av sina verksamhetslokaler placerade i ett helägt 

fastighetsbolag som även äger och förvaltar bostadsfastigheter: Tjörns Bostads AB 

(”TBAB”). 

1.2 Kommunen överväger nu att föra över verksamhetsfastigheterna till kommunen. 

Kommunen har låtit PWC ta fram en utredning som berör hela denna fråga. 

Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott har därefter konkretiserat ett antal 

frågeställningar. 

1.3 Front Advokater har mot denna bakgrund getts i uppdrag att besvara nedanstående 

frågor. Utgångspunkten är inte att utreda varje detalj utan att utifrån rättsliga 

aspekter komma fram till ett underlag för kommunens beslut. 

A Vad gäller för ett allmännyttigt bostadsföretag som inte uppfyller samtliga kriterier i  

1 § lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (”allvillagen”)? 

B1 Hur fastställs priset på de fastigheter som skulle överföras till kommunen eller 

eventuellt ett av kommunen helägt fastighetsbolag? Kan man utgå från bokfört värde?  

B2 Vad skulle stämpelskatten bli? Redogör även för andra relevanta skattemässiga 

förutsättningar. 
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B3  Vad är en marknadshyra mellan det kommunala bolaget och kommunen? Hur kan 

ett hyresavtal utformas som vid en samlad bedömning framstår som den mest 

ändamålsenliga lösningen för kommunen? 

C Diskutera vad som vid en samlad bedömning är mest ekonomiskt rationellt för 

kommunen och återkom under december månad med rekommendation. 

2222 DISPOSITIONDISPOSITIONDISPOSITIONDISPOSITION    

2.1 Dispositionen i denna promemoria är följande. 

2.2 Fråga A behandlas i punkt 3.  

Fråga B1-B3 behandlas i punkt 4-5.  

Fråga C behandlas avslutningsvis i punkt 6. 

3333 FRÅGA AFRÅGA AFRÅGA AFRÅGA A    

3.13.13.13.1 Definitionen av och syftet med ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolagDefinitionen av och syftet med ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolagDefinitionen av och syftet med ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolagDefinitionen av och syftet med ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag    

3.1.1 Enligt 1 § lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 

(”allvillagen”) är ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag ett aktiebolag som 

en kommun eller flera kommuner gemensamt har det bestämmande inflytandet över 

och som i allmännyttigt syfte 1) i sin verksamhet huvudsakligen förvaltar fastigheter i 

vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt, 2) främjar bostadsförsörjningen i den 

eller de kommuner som är ägare till bolaget, och 3) erbjuder hyresgästerna möjlighet 

till boendeinflytande och inflytande i bolaget. 

3.1.2 De kommunala bostadsaktiebolagen har tillkommit för att tillgodose ett 

allmännyttigt ändamål och anses vara ett viktigt verktyg för kommunerna att främja 

bostadsförsörjningen. Begreppet allmännytta tydliggör detta syfte. Utan det 

allmännyttiga syftet skulle bolaget kunna reduceras till att endast ha vinstmaximering 

som mål.1 

                                                      
1 Prop. 2009/10:185 s. 40f. 
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3.1.3 Huvudsaklighetskravet enligt punkt 1 ovan hindrar inte att bolaget innehar en mindre 

andel lokaler. Av förarbetena till den tidigare gällande lagen (2002:102) om 

allmännyttiga bostadsföretag (”allbolagen”) framgår att med ”mindre andel” menas 

att antalet lokaler inte får bli så stort att den inkräktar på bolagets primära uppgift, 

dvs. att förvalta hyresfastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt.2 Det 

anges dock att det blivit allt vanligare att kommunens fastighetsförvaltning 

samordnas så att bostadsföretaget också ansvarar för förvaltningen av kommunala 

lokaler. Det uppges vara väsentligt att det även fortsättningsvis ska vara möjligt för 

allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag att ansvara för ett kommunalt bestånd 

av lokaler, utan att bolagets status som allmännyttigt går förlorat.3 

3.1.4 Vid införandet av allvillagen angavs att innebörden skulle vara densamma i den nya 

lagen. Det angavs vidare inte vara möjligt att närmare i detalj definiera var gränsen 

går för att ett bolag ska anses vara allmännyttigt, eftersom det skulle kunna verka 

hämmande på kommunernas möjligheter att organisera sin verksamhet på mest 

lämpligt sätt. Istället ansågs det väsentliga vara att bolaget i sin verksamhet 

huvudsakligen förvaltar fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt 

och att detta framgår av bolagsordning och ägardirektiv.4 

3.1.5 Enligt allbolagen kunde även privata bostadsbolag som uppfyllde kraven för att 

klassificeras som allmännyttigt ansöka om bli godkänt som allmännyttigt bolag. 

Kommunala bostadsbolag behövde dock inte ansöka om godkännande. Vid 

införandet av allvillagen togs möjligheten för privata bostadsbolag att bli godkända 

som allmännyttiga bort. Istället gjordes det klart att kommunala bostadsaktiebolag 

som uppfyller kraven i lagen ska tillämpa densamma.5 

3.23.23.23.2 Avsteg från vissa kommunala principerAvsteg från vissa kommunala principerAvsteg från vissa kommunala principerAvsteg från vissa kommunala principer    

3.2.1 Enligt 2 § allvillagen ska ett allmännyttigt kommunalt bostadsbolag bedriva 

verksamheten enligt affärsmässiga principer trots vad som anges i 2 kap. 6 och 7 §§ 

kommunallagen (2017:725). Det sagda innebär att allmännyttiga kommunala 

                                                      
2 Prop. 2009/10:185 s. 41 och prop. 2001/02:58 s. 61. 
3 Prop. 2001/02:58 s. 19. 
4 Prop. 2009/10:185 s. 41. 
5 Prop. 2009/10:185 s. 37. 
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bostadsaktiebolag undantas från kravet som kommunen har att i) inte ta ut högre 

avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de 

tillhandahåller (självkostnadsprincipen) och ii) driva näringsverksamhet utan 

vinstsyfte som syftar till att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt 

medlemmarna. 

3.2.2 Med affärsmässiga principer menas att ett allmännyttigt kommunalt 

bostadsaktiebolag ska verka för en marknadsmässig avkastning och en strävan efter 

att långsiktigt uppnå bästa möjliga resultat. Att allvillagen anger att allmännyttiga 

kommunala bostadsaktiebolag ska drivas affärsmässigt motiveras med att det ska 

ställas samma krav på dessa bolag som på privata aktör på bostadsmarknaden.6 

Regeln syftar således till att undvika risk för konkurrenssnedvridning.7 

3.33.33.33.3 Begränsning avseende värdeöverföringarBegränsning avseende värdeöverföringarBegränsning avseende värdeöverföringarBegränsning avseende värdeöverföringar    

3.3.1 I 3 § allvillagen anges vissa begränsningar av de värdeöverföringar som ett 

allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag får göra under ett räkenskapsår. Syftet 

med regeln är att bolagets upparbetade resurser ska användas för 

bostadsförsörjningsändamål. Regeln anses vidare säkerställa kravet på att relationen 

mellan det allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolaget och kommunen är strikt 

affärsmässig. Vid regelns tillkomst ansågs det föreligga ett behov av att klargöra 

skillnaderna mellan kommunens verksamhet och att skapa konkurrensneutrala 

villkor mellan det kommunala bostadsbolaget och andra aktörer. Det ska således inte 

vara möjligt att bedriva kommunal verksamhet genom det egna bostadsbolaget och 

således indirekt subventioneras av detta. I den mån kommunen inte utför den 

kommunala verksamheten i egen regi ska den hanteras enligt lagen (2007:1091) om 

offentlig upphandling. Omvänt ska även inte heller kommunen subventionera det 

kommunala bostadsbolagets verksamhet.8 

                                                      
6 Prop. 2009/10:185 s. 44f. 
7 Prop. 2009/10:185 s. 47. 
8 Prop. 2009/10:185 s. 53. 
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3.43.43.43.4 Konsekvenser av att ett kommunalt bostadsaktiebolag inte omfattas av Konsekvenser av att ett kommunalt bostadsaktiebolag inte omfattas av Konsekvenser av att ett kommunalt bostadsaktiebolag inte omfattas av Konsekvenser av att ett kommunalt bostadsaktiebolag inte omfattas av 

AllvillagenAllvillagenAllvillagenAllvillagen    

3.4.1 Ett kommunalt aktiebolag som bedriver bostadsförvaltning men inte omfattas av 

allvillagen ska istället följa kommunallagens reglering om bl.a. förbudet mot att driva 

bolaget med vinstsyfte. I en sådan situation kan eventuellt vissa statsstödsproblem 

aktualiseras. 9 

3.4.2 Självkostnadsprincipen anses av hävd inte gälla inom ramen för kommunens 

förmögenhets- och egendomsförvaltning, exempelvis vid överlåtelse och upplåtelse 

av fast egendom. Vår uppfattning är därför att självkostnadsprincipen – redan med 

tillämpning av kommunallagens grundregelverk – inte gäller för verksamhet som 

består i bostads- och lokaluthyrning. 

3.4.3 När det gäller verksamhet som består i att tillgodose företagarkollektivets behov av 

lokaler, gäller enligt 1 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter att 

verksamheten ska bedrivas på ”affärsmässiga grunder”. För sådan lokaluthyrning 

finns således ett lagfäst undantag från självkostnadsprincipen. 

3.53.53.53.5 TBTBTBTBAB:s bolagsordning och ägardirektivAB:s bolagsordning och ägardirektivAB:s bolagsordning och ägardirektivAB:s bolagsordning och ägardirektiv    

3.5.1 Av PWC:s rapport ”Utredning av bolagsstrukturen i Tjörns kommuns bolagskoncern”, från 

juni 2019 (”Utredningen”), framgår att enligt 4 § i TBAB:s bolagsordning är 

ändamålet med bolagets verksamhet att enligt affärsmässiga principer och med 

iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja kommunens behov av 

bostadsförsörjning, kompletterande kommersiella lokaler och annan därmed förenlig 

service såsom tillhandahållande av lokalvårdstjänster samt lokaler för den 

kommunala verksamheten genom att äga och/eller förvalta dessa fastigheter. Vidare 

framgår att bolaget inte får bedriva verksamhet som inte är förenlig med 

bolagsordning, gällande ägardirektiv och den kommunala kompetensen.10 

3.5.2 Enligt punkt 5 i TBAB:s ägardirektiv är ändamålet med bolagets verksamhet att 

enligt affärsmässiga principer främja kommunens behov av bostadsförsörjning, 

                                                      
9 Prop. 2009/10:185 s. 41f. 
10 PWC, Utredning av bolagsstrukturen i Tjörns kommuns bolagskoncern, s. 11f. 
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kompletterande kommersiella lokaler och annan förenlig service såsom 

tillhandahållande lokalvårdstjänster samt lokaler för den kommunala verksamheten 

genom att äga/förvalta fastigheter.11 

3.5.3 I Utredningen anges vidare att TBAB:s andel hyresrätter inom förvaltningen uppgår 

till 42,5 procent.12  

3.63.63.63.6 Sammanfattande slutsatserSammanfattande slutsatserSammanfattande slutsatserSammanfattande slutsatser    

3.6.1 Det är i princip tillåtet att bedriva bostadsuthyrningsverksamhet på annat sätt än vad 

som framgår av allvillagen. TBAB har troligen en för låg andel hyresrätter i sin 

förvaltning för att bolaget ska anses klassificeras som ett allmännyttigt kommunalt 

bostadsaktiebolag i allvillagens mening. Således måste kommunen, om verksamheten 

i TBAB ska bedrivas på samma sätt som idag, göra vissa justeringar i 

styrdokumenten för bolaget. 

3.6.2 Bolagsordning och ägardirektiv bör ses över. Eftersom bolaget troligen inte omfattas 

av allvillagen bör begreppet ”affärsmässiga principer” förmodligen inte uttryckligen 

föreskrivas i bolagsordningen (eftersom det begreppet förutsätter allvillagens 

tillämplighet). Klokare är sannolikt att i bolagsordningen allmänt hänvisa de 

kommunalrättsliga principerna, och att föreskriva att självkostnadsprincipen inte ska 

tillämpas när undantag följer av lag eller rättspraxis (inkl. förvaltning av fast 

egendom). Ev. kan detta förtydligas i ägardirektivet, där det skulle kunna anges 

exempelvis att marknadsmässighet ska iakttas när det gäller hyressättning. 

3.6.3 Av det ovan anförda följer att skillnaderna för bolaget – i praktiken – inte blir särskilt 

stora. Vad det handlar om är att gå från en situation där ”affärsmässiga principer” 

gäller – enligt allvillagen – till en situation där kommunallagens grundregler gäller, 

inkl. sådana undantag från självkostnadsprincipen som enligt lag, rättspraxis samt av 

hävd anses gälla.  

                                                      
11 PWC, Utredning av bolagsstrukturen i Tjörns kommuns bolagskoncern, s. 12. 
12 PWC, Utredning av bolagsstrukturen i Tjörns kommuns bolagskoncern, s. 27. 
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4444 FRAMTIDA ÄGARSTRUKTUFRAMTIDA ÄGARSTRUKTUFRAMTIDA ÄGARSTRUKTUFRAMTIDA ÄGARSTRUKTUR FÖR VERKSAMHETSFASR FÖR VERKSAMHETSFASR FÖR VERKSAMHETSFASR FÖR VERKSAMHETSFASTIGHETERTIGHETERTIGHETERTIGHETER    

4.14.14.14.1 InledningInledningInledningInledning    

4.1.1 TBAB äger och förvaltar ett antal för fastigheter där Tjörns kommun är hyresgäst. 

Fråga är om lokaler för skolor, kommunal förvaltning, servicelokaler, gruppboenden 

och annan verksamhet. I denna promemoria används för denna verksamhet 

benämningen ”Verksamhetsfastigheter”. 

4.1.2 I vårt uppdrag ingår att undersöka vilka skatteeffekter m.m. som uppkommer vid ett 

ändrat ägande. Vår undersökning koncentreras kring två huvudalternativ: 

1. Överlåtelse av Verksamhetsfastigheter till Tjörns kommun 

2. Överföring av Verksamhetsfastigheter genom delning (fission) till ett nytt 

bolag som kommer att ägas av Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 

(”TKFAB”). 

4.24.24.24.2 Överlåtelse av Verksamhetsfastigheter till Överlåtelse av Verksamhetsfastigheter till Överlåtelse av Verksamhetsfastigheter till Överlåtelse av Verksamhetsfastigheter till kkkkommunenommunenommunenommunen    

4.2.1 Inledningsvis kan konstateras att överlåtelsen i princip ska ske till bedömt 

marknadspris. Regelverket i 23 kap. inkomstskattelagens om underprisöverlåtelser är 

inte tillämpligt när en kommun är part i en sådan överlåtelse. 

4.2.2 I bilaga 1 har intagits en sammanställning över Verksamhetsfastigheter med 

angivande av bokfört värde, skattemässigt värde och bedömt marknadsvärde. 

4.2.3 Uppgifterna om bokfört och skattemässigt värde har vi erhållit av Jörgen Johansson. 

4.2.4 Bedömt marknadsvärde grundar sig på ett värdeutlåtande av Ericon Fastighets-

värdering avseende värdetidpunkt 2014-12-31. För tid därefter har tillägg gjorts för 

nyinvesteringar (se not 12 i TBAB:s årsredovisning för 2018). 

4.2.5 Med ledning av relevanta uppgifter i bilaga 1 kan den skattepliktiga kapitalvinsten 

vid avyttring av Verksamhetsfastigheterna beräknas till 217 280 tkr enligt nedan 

(belopp i tkr). 
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Marknadsvärde  639 960 

Skattemässigt värde  - 422 680 

Vinst  217 280 

Skatten på vinsten uppgår till 46 498 tkr efter nu gällande bolagsskattesats på 21,4%. 

4.2.6 Om vi antar att TBAB överlåter Verksamhetsfastigheterna till skattemässiga värden 

för att nedbringa finansieringen och till denna hörande räntekostnader, så blir det 

likväl en skatt att betala på 46 498 tkr. Skatten debiteras på basis av en tilläggspost i 

TBAB:s inkomstdeklaration avseende ”Ej bokförd skattepliktig intäkt” uppgående till 

217 280 tkr. 

I sammanhanget ska nämnas att en sådan värdeöverföring måste prövas gentemot 

kapitalskyddsreglerna i 17 kap. aktiebolagslagen. 

4.2.7 Kommunen får betala stämpelskatt med 1,5% beräknad på köpeskillingen. För vissa 

fastigheter kan befrielse från stämpelskatt föreligga (se nedan i punkt 5). 

I syfte att minska stämpelskatten bör prövas i vilka fall överlåtelse kan ske genom 

fastighetsreglering.  

4.2.8 Överlåtelse av fastighet är inte en momspliktig transaktion. Dock måste beaktas 

återbetalningsskyldighet för avdragen investeringsmoms enligt reglerna för jämkning. 

Jämkningsmomsen uppgår enligt uppgift från Jörgen Johansson till totalt 20 231 tkr 

med fördelning enligt bilaga 1.  

4.34.34.34.3 Partiell fissionPartiell fissionPartiell fissionPartiell fission    

4.3.1 Begreppet partiell fission är skatterättsligt och behandlas i 38 a kap. inkomst-

skattelagen. I 24 kap. aktiebolagslagen används begreppet delning. I denna 

promemoria berör vi inte de civilrättsliga delningsreglerna. I det följande beskrivs 

förutsättningar för och effekter av att Verksamhetsfastigheterna överförs från TBAB 

till ett nytt bolag Tjörns Lokaler AB (”TLAB”) som kommer att ägas av TKFAB. 
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4.3.2 En partiell fission innebär att tillgångar i en verksamhet eller verksamhetsgren 

överlåtes från ett aktiebolag (läs TBAB) till ett annat bolag (läs TLAB) utan att några 

skattekonsekvenser uppstår för TBAB. Man kan säga att TLAB inträder i TBAB:s 

skattemässiga situation. 

4.3.3 När det gäller TBAB:s Verksamhetsfastigheter tas således inte någon kapitalvinst upp 

till beskattning. TBAB ska inte heller återlägga till beskattning tidigare gjorda 

värdeminskningsavdrag. 

4.3.4 Överlåtelse av andra tillgångar som är knutna till Verksamhetsfastigheterna sker till 

skattemässiga värden. Någon vinst eller förlust uppstår därmed inte hos TBAB. 

4.3.5 För TKFAB innebär den partiella fissionen att TKFAB erhåller samtliga aktier i 

TLAB. Viktigt att påpeka är att det sammanlagda värdet av aktierna och av TBAB 

överlåtna skulder till TLAB måste vara marknadsmässigt för att regelverket i 38 a 

kap. inkomstskattelagen överhuvudtaget ska vara tillämpligt. 

4.3.6 TLAB får betala stämpelskatt med 4,25% beräknad på det högsta av i delningen 

upptaget belopp och taxeringsvärdet. 

Eftersom fastighetsöverlåtelserna sker mellan bolag i en och samma koncern är det 

möjligt att få uppskov med betalningen. 

Vidare bör även här prövas om förutsättningar finns för fastighetsreglering. 

4.3.7 Vi har anlitat Göteborgs Revision AB för att få belyst redovisningsmässiga 

konsekvenser vid en partiell fission, se bilaga 2. 

4.44.44.44.4 Fråga B3 Fråga B3 Fråga B3 Fråga B3 ––––    vad är en marknadshyra mellan det kommunala bolaget och vad är en marknadshyra mellan det kommunala bolaget och vad är en marknadshyra mellan det kommunala bolaget och vad är en marknadshyra mellan det kommunala bolaget och 

kommunen?kommunen?kommunen?kommunen?    

4.4.1 Om Verksamhetsfastigheterna ägs av TLAB, eller på något annat sätt ska kvarstå i 

bolagssektorn, är det nödvändigt att berört bolag och kommunen ser över 

hyresvillkoren i huvudsak i enlighet med de anvisningar som vi har lämnat till TBAB 

i en tidigare utredning. 
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5555 NÅGOT OM STÄMPELSKATNÅGOT OM STÄMPELSKATNÅGOT OM STÄMPELSKATNÅGOT OM STÄMPELSKATT OCH SPECIALBYGGNADT OCH SPECIALBYGGNADT OCH SPECIALBYGGNADT OCH SPECIALBYGGNAD    

5.1 Skatteplikt föreligger inte enligt 6 § 6 p. lagen (1984:404) om stämpelskatt vid 

inskrivningsmyndigheter ”vid kommuns eller annan menighets förvärv av mark som 

enligt detaljplan eller områdesbestämmelser ska användas för allmän plats, 

begravningsplats eller för sådant ändamål som enligt 2 kap. 2 § 

fastighetstaxeringslagen (1979:1152) medför att byggnad för ändamålet ska anses 

som specialbyggnad.” Kravet på att markens användning måste framgå av detaljplan 

eller områdesbestämmelser motiveras med att inskrivningsmyndigheten enkelt ska 

kunna avgöra frågan. Även om kravet inte är uppfyllt vid förvärvet, kan dispens 

medges under förutsättning att samtliga förutsättningar, t.ex. att plan fastställs, 

uppfylls inom två år efter förvärvet.13 

5.2 I 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen anges att specialbyggnad är försvarsbyggnad, 

kommunikationsbyggnad, distributionsbyggnad, värmecentral, reningsanläggning, 

vårdbyggnad, bad- sport- och idrottsanläggning, skolbyggnad, kulturbyggnad, 

ecklesiastikbyggnad och allmän byggnad. Med allmän byggnad avses byggnad som 

tillhör stat, kommun eller annan menighet och som används för allmän styrelse, 

förvaltning, rättsvård, ordning eller säkerhet samt fritidsgård och byggnad med 

likartad användning. Byggnad som används för statens affärsdrivande verksamhet 

räknas dock inte in i begreppet. Byggnadstypen ska bestämmas med hänsyn till det 

ändamål som byggnaden till övervägande del är inrättad för och det sätt som 

byggnaden till övervägande del används på.14  

5.3 Av Utredningen framgår att TBAB:s bl.a. får äga och förvalta kollektiva 

anläggningar som skolor, fritidshem, förvaltningsbyggnader, service- idrott och 

kulturbyggnader samt därmed förenlig verksamhet.15  

5.4 Av ovan kan sägas att det förefaller sannolikt att det inom TBAB finns mark som i 

vart fall används för ett sådant ändamål som omnämns i 2 kap. 2 fastighetstaxerings-

lagen. För att vara icke skattepliktig vid ett förvärv fordras dock även att marken 

enligt detaljplan eller områdesbestämmelser ska användas för sådant ändamål som 

                                                      
13 Prop. 1983/84:194 s. 24, s. 31. 
14 2 kap. 3 § 1 st. fastighetstaxeringslagen. 
15 PWC, Utredning av bolagsstrukturen i Tjörns kommuns bolagskoncern, s. 12. 
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anges för specialbyggnad. I nuläget finns ingen närmare information om det för 

närvarande finns sådan mark inom bolaget. Det går således inte i nuläget att avgöra 

om det finns några gällande detaljplaner eller områdesbestämmelser som kan 

föranleda undantag från stämpelskatt vid ett förvärv. Om kommunen önskar kan 

Front Advokater bistå kommunen i en sådan kartläggning. 

6666 FRÅGA CFRÅGA CFRÅGA CFRÅGA C    

I detta avsnitt diskuterar vi vad som vid en samlad bedömning framstår som mest ekonomiskt 

rationellt för kommunen. 

• Enligt vår mening framstår det som mindre lämpligt att gå vidare med alternativet att 

överlåta Verksamhetsfastigheterna till kommunen. Åtgärden kan förväntas utlösa 

beskattning med mycket betydande belopp. 

• Vi ser inga legala hinder för att låta Verksamhetsfastigheterna ligga kvar i TBAB. Det 

finns enligt vår mening utrymme för att bedriva bostads- och lokaluthyrningsverksamhet 

på ett annat sätt än det som förutsätts enligt allvillagen. Ett i grunden marknadsmässigt 

förhållningssätt inom TBAB kan enligt vår mening fortgå, eftersom det får anses finnas 

andra tillämpliga undantag från självkostnadsprincipen (förvaltning av fast egendom) än 

det undantag som framgår av allvillagen. 

• Det framstår sammantaget som tveksamt om den primära uppsida som kan följa av att 

överlåta Verksamhetsfastigheterna till kommunen (helt fri ”kommunintern” 

hyressättning) motiverar den betydande kostnaden i form av skatt. 

• Om kommunen föredrar att Verksamhetsfastigheterna flyttas till ett annat kommunalt 

bolag bedöms tillvägagångssättet partiell fission vara det mest lämpliga, ur 

beskattningssynpunkt. 

• Om Verksamhetsfastigheterna ska stanna i bolagssektorn är det nödvändigt att berört 

bolag och kommunen ser över hyresvillkoren i huvudsak enligt de anvisningar vi har 

lämnat till TBAB i en annan utredning. 

 

________________________________________________________ 
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BILAGA 1  Sammanställning över Verksamhetsfastigheter 

BILAGA 2 Redovisningsmässiga konsekvenser vid en partiell fission 
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     Bilaga 1 

 

    3105424.40.0012 

Verksamhetslokaler 

Fastighetsbeteckning 

UB bokfmässigt restvärde 

2018-12-31 

UB skattemässigt 

restvärde 

2018-12-31 

Marknadsvärde 

2018-12-31 

Jämkningsmoms 

Hövik 5:148 104 669 464 107 810 050 204 909 000 7 013 851  

Långekärr 2:19 22 391 217 21 101 082 31 099 00 78 523  

Skår 1:61 47 795 646 49 787 044 72 148 000 2 822 594 

Tubberöd 1:465 66 059 777 61 052 916 89 398 525 4 738 589 

Rönnäng 1:476 59 978 165 59 433 257 88 154 000 4 096 767 

Koholmen 1:183 360 820 567 115 3 159 000  

Sundsby 2:77 9 651 226 9 763 406 9 800 000 111 638 

Skår 1:58 21 959 165 20 675 363 35 489 190  

Tubberöd 1:510 29 755 167 28 880 057 29 195 250 948 217 

Tubberöd 1:431 
 

3 009 734 2 820 022 3 593 000  

Toftenäs 1:116 6 186 356 5 692 993 5 223 800  

Rönnäng 1:552 33 080 555 31 980 329 41 551 430  

Hövik 5:196 17 194 006 16 608 167 16 671 000 521 207 

Hövik 5:193 7 145 247 6 508 160 9 565 000  

 429 236 545 422 679 961 639 960 195 20 331 386 
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Redovisning av partiell delning - Tjörns Bostads AB 

 

Vid partiell delning överlåter det överlåtande bolaget, TBAB, enbart en del av bolagets tillgångar eller 
nettotillgångar. Delningsvederlaget erhålls utan utbetalning i det överlåtande företaget aktieägare, 
TKFAB. 

På redovisningsområdet har vi en normgivning som kan delas in i lagstadgad normgivning, främst 
Årsredovisningslagen, ÅRL, och Bokföringslagen, BFL. Vidare har vi en kompletterande normgivning 
från normgivande organ, t ex Bokföringsnämnden, IASB och FAR. Vad gäller fissioner, eller delningar, 
saknas normgivning eller regler varför man som redovisare nödgas göra vissa analogislut och även ta 
intryck av skatterätten. 

Det överlåtande företaget överlåter vissa tillgångar och skulder utan att erhålla något vederlag. 
Istället tillgodoräknas bolagets ägare som erhåller aktier i det övertagande bolaget och i 
förekommande fall pengar. I ett redovisningsperspektiv uppstår då några intressanta 
frågeställningar: 

1) Hur och till vilket belopp skall det överlåtande bolaget TBAB redovisa utflödet av 
nettotillgångar? 

2) Hur och till vilket belopp skall bolagets ägare TKFAB redovisa det sk delningsvederlaget? 
3) Skall bolagets ägare TKFAB göra en nedskrivning av posten aktier i det överlåtande bolaget, 

TBAB, beaktat den värdeöverföring som sker till det nya bolaget TLAB? 
4) Hur och till vilket belopp skall det övertagande bolaget TLAB redovisa de överlåtna 

nettotillgångarna? 
5) Hur skall uppskjuten skatt påverka de olika transaktionerna? 
6) Hur påverkas koncernredovisningen av de tänkta transaktionerna? 

 

Normgivning och doktrin är bristfällig på området. Inspirerad av en artikel i Balans nr 3, 2009, skriven 
av Lennart Axelman, Carina Edlund och Johan Ericsson och vissa analogislut från bl a 
redovisningsregler kring fusion besvaras frågorna enligt nedan. 

 

1) Från det överlåtande företagets perspektiv är transaktionen att jämställas med en utdelning 
till dess aktieägare. Det överlåtande bolaget kommer ju även framgent att redovisa tillgångar 
och skulder med bokförda värden som utgångspunkt. Det ovan sagda gör att det överlåtande 
bolaget TBAB i det här fallet bör redovisa transaktionen som en minskning av fritt eget 
kapital med bokförda värden på överlåtna byggnader, övertaget lån och ev minskad 
uppskjuten skatteskuld (vv se bilaga ; 30 mkr – skillnaden mellan 61 mkr och 31 mkr). 
 

2) Svaret är inte givet: 
Å ena sidan skriver författarna i den refererade artikeln att ”huvudregeln är att 
anskaffningsvärdet på en tillgång ska utgöras av tillgångens verkliga värde om den förvärvas 
mot vederlag i egna aktier. Detta värde ligger även till grund för värderingen av de utgivna 
aktierna.” 
 

Bilaga 2
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Å andra sidan skriver författarna på ett annat ställe i artikeln: ”Till den del vederlaget är 
aktier innebär det att den del av ägarbolagets bokförda värde på aktier i det överlåtande 
bolaget före delningen, som motsvarar de överlåtna nettotillgångarna, överförs till bokfört 
värde på aktier i det övertagande bolag,” 
 
Den sistnämnda metoden är att föredra pga sin enkelhet. Man gör helt enkelt en 
proportionering av aktier i dotterbolag baserat på kvarvarande och överlåtna nettotillgångar, 
dvs en justering ”inom balansen”. Helt korrekt skall säkert delningsvederlaget 
bruttoredovisas och kreditbokningen skall antingen redovisas i resultaträkningen eller direkt i 
eget kapital. Beaktat att delningen enbart är en koncernintern transaktion som görs mellan 
två dotterbolag utan att moderbolaget berikas torde en redovisning ”inom balansen” kunna 
accepteras. 
 

3) Ja, eller snarare en justering ”inom balansen”, se 2) ovan. 
 

4) Delvis påverkad av artikeln nämnd ovan, delvis påverkad av skatterätten skall överlåtna 
tillgångar och skulder värderas till verkliga värden i det övertagande bolaget. I vårt fall tar 
TLAB över lokalfastigheter med bokfört värde 430 mkr, skattemässigt värde 423 mkr och 
verkligt värde 640 mkr. Vidare tar man över del av TBABs lån, 400 mkr. En intressant fråga är 
hur stor del av TBABs uppskjutna skatteskuld som skall föras över till TLAB. Beaktat vad som 
framgår nedan, se 5) bör frågan utredas vidare. 
 

5) Normalt redovisas uppskjuten skatt när det föreligger en skillnad, en sk temporär skillnad, 
mellan en tillgångs eller skulds redovisade värde och dess skattemässiga värde. Det finns 
dock undantag för anskaffning av enskilda tillgångar som då de redovisas första gången inte 
påverkar vare sig skattepliktigt eller redovisat resultat. Innebörden av detta skulle kunna vara 
att man i TLAB inte beaktar den temporära skillnaden mellan det nya bokförda värdet på 
byggnader som efter delningen baseras på verkliga värden och skattemässiga värden. Frågan 
är dock komplex och bör utredas vidare.  
 

6) Koncernredovisning som upprättas i den koncern i vilken TKFAB eller ev överordnat bolag är 
moderbolag påverkas inte alls av den koncerninterna omstrukturering som görs i de juridiska 
personerna. Det krävs dock en noggrann dokumentation vad gäller interna transaktioner och 
uppskjuten skatt för att i koncernredovisningen kunna justera de transaktioner som gjorts i 
enskilda juridiska personer. 
 

I bilaga åskådliggörs delningen baserad på den information som presenterats. Vänligen notera att 
den uppskjutna skatteskulden i TBAB inte justerats vilket bör göras. Vidare har inte någon uppskjuten 
skatt redovisats i TLAB enligt 4) ovan. I TLAB uppstår en ”fissionsdifferens”, dvs ökning av eget 
kapital. Det finns olika synsätt hur denna differens bör redovisas; överkursfond eller balanserad vinst. 
Även denna fråga, som närmast är av akademisk betydelse, bör utredas vidare. 

 

Göteborg den 20 december 2019 

, auktoriserad revisor 
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Tjörns Bostad AB - partiell delning 
(fission)          

           
Tillgångar  Bokfört   Värde-  Summa efter  Till TBAB  Till TLAB 
(mkr)  värde  justering  värdejustering     
Materiella anläggningstillgångar          
Byggnader  589  210  799  159  640 
Pågående byggnation  18  0  18  18   
Mark  70  0  70  70   
Markanläggningar  2  0  2  2   
Byggnadsinventarier  0  0  0  0   
Maskiner och inventarier 4  0  4  4   

           
Finansiella anläggningstillgångar 0  0  0  0   

           
Omsättningstillgångar 9  0  9  9   

           
Summa tillgångar  692  210  902  262  640 

           
Eget kapital och skulder          
Eget kapital           
Aktiekapital  3  0  3  3  1 
Uppskrivningsfond  8  0  8  8   
Reservfond  1  0  1  1   
Fissionsdifferens/"utdelning"   210      210 
Fritt eget kapital  49  0  49  19  29 
Summa Eget kapital  61  210  271  31  240 

           
Uppskjuten skatteskuld 6  0  6  6   

           
Långfristiga skulder  600  0  600  200  400 

           
Kortfristiga skulder  25  0  25  25   

           
Summa eget kapital och skulder 692  210  902  262  640 

           

           
Kommentar:           

           
Justering skall göras av uppskjuten skatt i TBAB och troligen i 
TLAB.       
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HFD 2017 ref. 14 
 

Om det vid tillämpning av reglerna om uttagsbeskattning 

saknas en fungerande marknad, kan marknadsvärdet 

bestämmas genom en kostnadsbaserad beräkningsmetod. 

 
22 kap. 3, 4 och 7 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) 
 
Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 31 mars 2017 föl-
jande dom (mål nr 3524-15).  
 
Bakgrund 

 
Om ett företag tillhandahåller en tjänst mot en ersättning som un-
derstiger marknadsvärdet utan att detta är affärsmässigt motiverat, 
kan företaget komma att uttagsbeskattas. Det innebär att beskatt-
ningen ska ske som om tjänsten hade tillhandahållits mot en er-
sättning som motsvarar marknadsvärdet.  
     SSK Arena Aktiebolag är ett helägt dotterbolag till Södertälje 
Sportklubb, som är en ideell förening. Bolaget har för taxeringså-
ret 2010 uttagsbeskattats på grund av att bolaget hyrt ut lokaler till 
föreningen mot en ersättning som har ansetts understiga mark-
nadsvärdet.  
     Bolaget hade förvärvat en arena, innehållande bl.a. två ishallar, 
från Södertälje kommun och byggt om den så att arenan även in-
nehåller restauranger, gym samt kontors- och konferenslokaler. 
Syftet med förändringarna var att skapa en s.k. eventarena. Loka-
lerna i arenan hyrdes ut till bl.a. föreningen. Samtliga ytor som 
kan nyttjas för idrottsliga ändamål uppläts till föreningen som fick 
rätt att boka som mest 3 250 timmar per år för nyttjande av arenan. 
Upplåtelsen innefattade ishallar, styrketräningsrum, läktare, om-
klädningsrum och tillhörande allmänna ytor. Lokalytorna avsedda 
för idrottslig verksamhet hyrdes också ut till Södertälje kommun 
som gavs möjlighet att utnyttja ishallarna med 1 220 timmars istid 
per år med en rätt för kommunen att upplåta nyttjanderätten vidare 
till föreningar och allmänhetens åkning. Bolaget svarade för för-
delningen av tider och bokningar och hade rätt att ta ut en avgift 
från föreningarna i enlighet med av kommunen fastställda avgifter.     
     Enligt Skatteverket fick bolaget det aktuella året hyresintäkter 
om drygt 2 miljoner kr från föreningen och drygt 8,5 miljoner kr 
från Södertälje kommun. I arenan bedrevs även annan verksamhet, 
bl.a. restaurang- och konferensverksamhet. Bolaget hade även 
ingått ett avtal med ett fristående aktiebolag om rätten att namnge 
arenan och restauranger i arenan. Totalt hade bolaget det aktuella 
beskattningsåret intäkter om drygt 32,5 miljoner kr och ett över-
skott före skatt på knappt 1,2 miljoner kr. 
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     Skatteverket ansåg att bolaget debiterat föreningen en hyra som 
understeg marknadsvärdet. Verket menade att eftersom det sakna-
des en öppen och fri hyresmarknad för idrottsarenor skulle ett 
sådant värde fastställas utifrån en kostnadsbaserad beräkningsmo-
dell. I denna modell beaktades intäkter och kostnader av regelbun-
den uthyrning som ansågs hänförliga till de ytor som föreningen 
hyrt och som använts i den idrottsliga verksamheten. Kostnaderna 
ökades med ett vinstpåslag om sex procent. Bolaget uttagsbeskat-
tades för skillnaden mellan kostnaderna ökade med vinstpåslaget 
och intäkterna. Bolagets inkomst av näringsverksamhet höjdes 
därför med drygt 3,3 miljoner kr. 
     Bolaget överklagade beslutet till förvaltningsrätten som biföll 
överklagandet delvis. Även förvaltningsrätten fann att en kost-
nadsbaserad beräkningsmodell skulle användas för att fastställa 
marknadsvärdet av uthyrningen. Till skillnad från Skatteverket 
menade förvaltningsrätten dock att vinstpåslaget skulle begränsas 
till fem procent och att ersättning som bolaget fått för upplåtelse 
av namnrättigheterna skulle ingå vid beräkningen av intäkterna. 
Eftersom bolaget inte gjort sannolikt att uthyrningen till underpris 
var affärsmässigt motiverad förelåg grund för att uttagsbeskatta 
bolaget med drygt 1,5 miljoner kr.  
     Såväl bolaget som Skatteverket överklagade domen till kam-
marrätten, som avslog överklagandena.  
 
Yrkanden m.m. 

 
Skatteverket yrkar att hyresvärdet för föreningens nyttjande av 
idrottsarenan ska bestämmas utan beaktande av de intäkter bolaget 
har av upplåtelse av namnrättigheter för arenan och att bolaget 
därför ska uttagsbeskattas med 3 168 920 kr.  
     Bolaget yrkar att Skatteverkets beslut om uttagsbeskattning ska 
undanröjas. Vidare yrkar bolaget ersättning för kostnader i un-
derinstanserna med där yrkade belopp samt att ersättning för kost-
nader i Högsta förvaltningsdomstolen medges med 60 000 kr ex-
klusive mervärdesskatt för 24 timmars arbete. Bolaget anför bl.a. 
följande. 
     Det är principiellt felaktigt att bryta ut den idrottsliga verksam-
heten från bolagets samlade verksamhet eftersom avsikten inte är 
att denna verksamhet ska ge ett överskott. Detta ska i stället 
komma från den verksamhet som bolaget i övrigt bedriver i are-
nan. En kostnadsbaserad metod kan inte användas för att uppskatta 
marknadspriset eftersom den förutsätter att det kan antas finnas en 
koppling mellan självkostnaden och det pris en oberoende köpare 
skulle ha varit villig att betala. Marknaden för ishallar domineras 
av kommunala anläggningar med vissa inslag av privata anlägg-
ningar som drivs med kommunala bidrag. Kommunerna och de 
privata anläggningar som får bidrag tillämpar kommunala taxor i 
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förhållande till de ideella föreningar som hyr. Detta påverkar 
marknadspriset i sänkande riktning och innebär att det saknas 
koppling mellan självkostnaden och marknadspriset. Hyresvärdet 
ska därför bestämmas med de kommunala taxorna som grund. Det 
har inte påståtts att den hyra som föreningen betalar understiger de 
hyresnivåer som faktiskt förekommer på marknaden.  
 

Skälen för avgörandet 

 
Frågan i målet 

 
Frågan i målet är hur marknadsvärdet för en tjänst som avser ut-
hyrning av en idrottsanläggning ska bestämmas vid tillämpning av 
reglerna om uttagsbeskattning.  
 
Rättslig reglering m.m. 

 
Enligt 22 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229) ska uttag av en 
tjänst behandlas som om den avyttras mot en ersättning som mot-
svarar marknadsvärdet. Med uttag avses enligt 22 kap. 3 § att den 
skattskyldige överlåter en tillgång utan ersättning eller mot ersätt-
ning som understiger marknadsvärdet utan att detta är affärsmäss-
igt motiverat. Av 22 kap. 4 § framgår att detsamma gäller i fråga 
om en tjänst.  
     Med marknadsvärde på tjänster från den egna näringsverksam-
heten avses enligt 61 kap. 2 § tredje stycket inkomstskattelagen 
det pris som näringsidkaren skulle ha fått om tjänsten bjudits ut på 
marknaden på villkor som med hänsyn till den skattskyldiges af-
färsmässiga situation framstår som naturliga. 
     Av förarbetena (prop. 1998/99:15 s. 293) framgår att förhållan-
dena ofta torde vara sådana att något bestämt marknadspris inte 
kan fixeras. Man får då nöja sig med en uppskattning av ett inter-
vall inom vilket marknadspriset rimligen bör ligga. Ligger priset i 
detta intervall får priset anses marknadsmässigt. Ska uttagsbeskatt-
ning ske, bör tillgången anses ha avyttrats för det lägsta pris som 
kan anses ligga i intervallet. 
 
Högsta förvaltningsdomstolens bedömning 

 
Södertälje Sportklubb är en ideell förening som omfattas av be-
stämmelser om undantag från skattskyldighet i 7 kap. inkomst-
skattelagen. Föreningen har träffat ett hyresavtal med sitt helägda 
och fullt ut skattskyldiga dotterbolag, vilket innebär att det saknas 
koncernbidragsrätt mellan föreningen och bolaget. I en sådan situ-
ation finns det anledning att undersöka om det förekommit en 
prissättning som innebär att kostnader har flyttats från föreningen 
till aktiebolaget genom ett uttag eller med andra ord om vinsten i 
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bolaget har minskat på grund av att föreningen har fått betala ett 
för lågt pris för att hyra lokalerna.  
     För att det ska vara fråga om ett uttag ska uthyrningen till före-
ningen ha skett till ett pris som understigit marknadsvärdet, utan 
att detta varit affärsmässigt motiverat. Reglerna om uttagsbeskatt-
ning förutsätter därför att ett marknadsvärde kan bestämmas.  
     Bolaget har gjort gällande att taxorna som kommunen bestämt 
för upplåtandet av ishallar får anses ge uttryck för ett marknads-
värde. De taxor som bestäms av kommuner för att hyra ut idrotts-
hallar styrs dock vanligen av andra skäl än att få en marknads-
mässig hyra. Det kan därför normalt inte anses relevant att utgå 
från sådana taxor för att fastställa ett marknadsmässigt hyresvärde. 
I förevarande fall omfattar dessutom avtalet med föreningen fler 
lokaler än de som hyrs ut genom avtalet med kommunen.   
     Högsta förvaltningsdomstolen finner i likhet med förvaltnings-
rätten och kammarrätten att det saknas en fungerande hyresmark-
nad för idrottsanläggningar av nu aktuellt slag och att det inte hel-
ler finns jämförbara transaktioner som kan ge ledning för att be-
stämma ett marknadsmässigt hyresvärde att tillämpa i hyresförhål-
landet mellan bolaget och föreningen.  
     Marknadsvärdet måste därför bestämmas på annat sätt. I situa-
tioner där det inte finns relevanta och jämförbara transaktioner 
som kan ligga till grund för att fastställa ett marknadsvärde kan det 
vara såväl nödvändigt som rimligt att i stället utgå ifrån att den 
hyra som föreningen betalar dels ska leda till att det skattskyldiga 
bolaget får täckning för sina kostnader för lokalerna, dels innehål-
ler ett skäligt vinstpåslag. En sådan metod tillämpas även i inter-
nationella sammanhang i fråga om oriktig prissättning mellan 
parter i ekonomisk gemenskap, bl.a. i situationer när det saknas 
jämförbara oberoende transaktioner.  
     I förevarande fall har Skatteverket använt en sådan kostnadsba-
serad beräkningsmetod för att fastställa om bolaget upplåtit loka-
lerna i arenan till underpris till föreningen.  
     Högsta förvaltningsdomstolen vill i detta sammanhang inled-
ningsvis framhålla att det krävs en viss försiktighet vid en bedöm-
ning av marknadsvärdet i samband med tillämpning av reglerna 
om uttagsbeskattning (jfr det tidigare återgivna uttalandet i prop. 
1998/99:15 s. 293). 
     När en kostnadsbaserad metod används för att uppskatta ett 
marknadsvärde är det av avgörande betydelse att kunna bestämma 
vilka kostnader som ska påverka beräkningen. Lika avgörande är 
det att kunna bestämma vilka intäkter som ska beaktas för att av-
göra om kostnaderna har täckts. Skatteverket har visserligen häv-
dat att intäkterna av namnrättigheten inte ska beaktas men har 
därutöver inte närmare redogjort för skälen till den fördelning som 
verket gjort av bolagets kostnader och intäkter på de båda delarna 
av bolagets verksamhet. 
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     I den nu överklagade domen har använts ett vinstpåslag om fem 
procent på kostnaderna för den del som avser den idrottsliga verk-
samheten. Om en beräkning av kostnader och intäkter görs för den 
övriga verksamheten, blir vinstmarginalerna avsevärt högre än det 
vinstpåslag som tillämpats beträffande den idrottsliga verksamhe-
ten. Det finns därför skäl att ifrågasätta den fördelning av intäkter 
och kostnader som har gjorts mellan de båda delarna av bolagets 
verksamhet. 
     Med hänsyn till det underlag som presenterats i målet och den 
försiktighetsprincip som bör iakttas finner Högsta förvaltnings-
domstolen att Skatteverket inte har förmått visa att det finns skäl 
för att uttagsbeskatta bolaget. Underinstansernas avgöranden om 
uttagsbeskattning vid 2010 års taxering ska därför upphävas. 

 
Ersättning för kostnader 
 
Bolaget har vunnit bifall till sitt överklagande och ska beviljas 
skälig ersättning för sina kostnader enligt lagen (1989:479) om 
ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. Bolaget 
har i förvaltningsrätten fått ersättning avseende taxeringsåren 2009 
och 2010 med 30 000 kr. Ersättning bör ges med ytterligare  
70 000 kr för processen i förvaltningsrätten, kammarrätten och 
Högsta förvaltningsdomstolen. 
 
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande 

 
Högsta förvaltningsdomstolen bifaller SSK Arena Aktiebolags 
överklagande och upphäver underinstansernas avgöranden om 
uttagsbeskattning taxeringsåret 2010.  

 
Högsta förvaltningsdomstolen beviljar SSK Arena Aktiebolag 
ersättning för kostnader i förvaltningsrätten, kammarrätten och 
Högsta förvaltningsdomstolen med ytterligare sammanlagt 70 000 
kr. 
 
I avgörandet deltog justitieråden Melin, Almgren, Bull, Classon 

och Andersson. Föredragande var justitiesekreteraren Maria Sund-
berg. 
 

______________________________ 
 
Förvaltningsrätten i Stockholm (2013-11-29, ordförande Mauritzon): 

 
Uttagsbeskattning p.g.a. att hyran understiger marknadsvärdet? 

[text här utelämnad] 
Förvaltningsrätten finner att utredningen i målet får anses visa att något 
bestämt marknadspris inte kan fixeras. Av förarbetena följer att man i en 
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sådan situation får nöja sig med en uppskattning av ett intervall inom 
vilket marknadspriset rimligen bör ligga. Ligger priset i detta intervall får 
det anses marknadsmässigt. Ska uttagsbeskattning ske, bör tillgången 
anses ha avyttrats, eller tillhandahållits, för det lägsta pris som kan anses 
ligga i intervallet. (prop. 1998/99:15 s. 292 f.) 
     Frågan är då hur det marknadsmässiga värdet av uthyrningen till Sö-
dertälje Sportklubb ska beräknas. Skatteverket har vid uppskattningen av 
det intervall inom vilket marknadspriset bör ligga använt en kostnadsba-
serad beräkningsmodell, med tillägg för vinstpåslag. Bolaget är också av 
uppfattningen att självkostnaden kan ligga till grund för en uppskattning 
när en fungerande marknad saknas. Förvaltningsrätten finner att det är 
lämpligt att tillämpa en sådan beräkningsmodell eftersom det får anses 
saknas en fungerande marknad för den aktuella typen av fastighetsuthyr-
ning, och det framstår som rimligt att intäkterna för uthyrning av arenan 
åtminstone täcker driftskostnaderna. 
     Skatteverket har för taxeringsår 2009 beräknat självkostnaderna för 
uthyrningen till 18 263 624 kr och för taxeringsår 2010 till 18 478 639 
kr. Bolaget har inte invänt mot dessa beräkningar i sig. 
     Bolaget är ett kommersiellt aktiebolag. Utgångspunkten får då anses 
vara att bolaget har ett vinstsyfte. Ett vinstpåslag bör därmed göras, vil-
ket ska spegla det krav på avkastning som en utomstående fastighetsä-
gare skulle ställa. Skatteverket har funnit att vinstpåslaget bör bestämmas 
till 6 procent, och därvid utgått från statsobligationsräntan (4 procent 
under 2008 respektive 3 procent under 2009) samt lagt på en uppskattad 
riskfaktor om 2 respektive 3 procent. Förvaltningsrätten finner att det inte 
framkommit skäl att uppskatta riskfaktorn till ett högre belopp för år 
2010, varför riskfaktorn även detta år bör sättas till 2 procent. Det är 
enligt förvaltningsrättens mening alltså rimligt att bestämma vinstpåsla-
get till 6 procent för år 2009 och 5 procent för år 2010. 
     Det innebär att självkostnaden plus vinstpåslag, d.v.s. marknadsvärdet 
för uthyrningen, ska bestämmas till 19 359 441 kr för taxeringsår 2009 
och 19 402 571kr för taxeringsår 2010. 
     Den hyra som debiterats Södertälje Sportklubb uppgår för taxeringsår 
2009 till 16 670 335 kr och för taxeringsår 2010 till 16 233 651 kr. Bola-
get har invänt att intäkter av namnrättighet ska läggas till och ingå i in-
täkterna om marknadsvärdet ska bestämmas utifrån självkostnaden. För-
valtningsrätten finner att denna typ av intäkt ska ingå i beräkningen en-
ligt den kostnadsbaserade modellen (jfr Kammarrätten i Sundsvalls do-
mar den 18 mars 2013 i mål nr 1292-11 respektive 1594-11 och 3436-
11). 
     Bolaget har uppgett att det haft intäkter av namnrättighet om  
1 640 077 kr för vardera taxeringsåren 2009 och 2010, vilket inte ifråga-
satts av Skatteverket. Intäkterna inklusive namnrättighet uppgår till  
18 310 412 kr för år 2009 och 17 873 728 kr för 2010. Ersättningen bo-
laget erhållit har därmed enligt förvaltningsrätten understigit marknads-
priset med 1 049 029 kr taxeringsår 2009 och 1 528 843 kr taxeringsår 
2010. 
Underlåten uttagsbeskattning p.g.a. underpriset affärsmässigt motiverat? 

[text här utelämnad] 
Förvaltningsrätten gör följande bedömning. Mot bakgrund av att det här 
är fråga om hyresprissättning mellan parter i intressegemenskap är un-
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dantaget normalt inte tillämpligt. Förvaltningsrätten finner att vad bola-
get anför inte medför att bolaget gjort sannolikt att uthyrningen till un-
derpris är affärsmässigt motiverad. Något annat skäl för att underlåta 
uttagsbeskattning har inte framkommit. 
Eftertaxering 

[text här utelämnad] 
Förvaltningsrätten gör följande bedömning. Med oriktig uppgift avses en 
felaktig sakuppgift, däremot inte en oriktig värdering grundad på den 
skattskyldiges subjektiva uppfattning (jfr prop. 1971:10 s. 269). Skillna-
den mellan ett uppgivet värde och det riktiga kan emellertid vara så stor 
att den lämnade uppgiften på ett felaktigt sätt karaktäriserar förmånen i 
fråga. I så fall kan även en oriktig värdering vara att anse som en felaktig 
sakuppgift. Förvaltningsrätten finner, som redogjorts för ovan, att skill-
naden mellan marknadsvärdet av uthyrningen och vad bolaget erhållit i 
ersättning avseende taxeringsår 2009 uppgår till 1 049 029 kr. Förvalt-
ningsrätten bedömer att värdet av den ersättning bolaget betingat sig inte 
varit så felaktigt att bolaget på grund därav kan anses ha lämnat en sådan 
oriktig uppgift som är en förutsättning för eftertaxering (jfr RÅ 1999 ref 
17). Någon uttagsbeskattning för taxeringsår 2009 ska därmed inte ske. 
Ersättning för kostnader 

Enligt lagen om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, 
m.m. kan ersättning utgå för ombud m.m. om den skattskyldige helt eller 
delvis vinner bifall till sina yrkanden. Detsamma gäller om målet avser 
fråga som är av betydelse för rättstillämpningen eller om det finns syn-
nerliga skäl. 
     Förvaltningsrätten har delvis bifallit bolagets yrkanden varför ersätt-
ning kan komma i fråga. Bolaget får skäligen antas ha varit i behov av 
biträde för att till vara ta sin rätt. Förvaltningsrätten bedömer dock att 
endast en mindre del av det arbete som lagts ned i målen rör de skäl som 
motiverar att bolagets överklagande delvis bifalls. Det finns därför skäl 
att jämka den yrkade ersättningen. Förvaltningsrätten finner att bolaget i 
målen skäligen är tillgodosett med ersättning motsvarande sammanlagt 
30 000 kr. 
 
– Förvaltningsrätten bifaller överklagandet delvis genom att upphäva 
Skatteverkets beslut avseende taxeringen 2009 samt ändra Skatteverkets 
beslut avseende taxeringen 2010 och sätta ned taxeringshöjningen till 
1 528 843 kr. – Förvaltningsrätten medger SSK Arena Aktiebolag ersätt-
ning för kostnader i målen med 30 000 kr. 
 
Kammarrätten i Stockholm (2015-04-08, Jönsson, Åberg och Briheim 

Fällman): 

 
Beräkning av marknadsvärdet 

Bolaget har hyrt ut arenan till Södertälje kommun till ett pris som klart 
överstiger den hyra som föreningen har betalat, trots att föreningen har 
använt arenan i större omfattning än vad kommunen har gjort. 
     Frågan är hur det marknadsmässiga värdet av uthyrningen till före-
ningen ska beräknas. Kammarrätten delar förvaltningsrättens bedömning 
att det får anses saknas en fungerande marknad för uthyrning av den här 
typen av fastigheter och att en självkostnadsmetod därmed bör användas 
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för att uppskatta marknadsvärdet utifrån att intäkterna för uthyrning av 
arenan åtminstone ska täcka driftskostnaderna. 
     Utgångspunkten för ett kommersiellt aktiebolag måste antas vara att 
gå med vinst och att därmed ett vinstpåslag, inklusive riskfaktor, bör 
göras som tillägg till kostnaderna för uthyrningen. Kammarrätten gör 
samma bedömning som förvaltningsrätten att det är rimligt att bestämma 
riskfaktorn till två procent avseende båda åren, vilket ger ett vinstpåslag 
på sex procent för år 2009 och fem procent för år 2010. 
     Nästa fråga är om intäkter i form av upplåtelse av namnrättighet ska 
beaktas vid beräkningen av en kostnadsbaserad hyra. I avgöranden som 
rör liknande fall har intäkter från namnrättighet inte setts som ett utfall av 
bolagets löpande verksamhet utan snarare av själva arenan i sig. Ef-
tersom intäkterna av namnrättighet dessutom uppvisar likheter med trad-
itionella reklamintäkter har det ansetts rimligt att beräkna hyressättning-
en med beaktande av intäkten av namnrättighet (se Kammarrätten i 
Sundsvalls domar den 18 mars 2013 i mål nr 1292-11 respektive 1594-11 
och 3436-11). Kammarrätten anser i likhet med förvaltningsrätten att 
intäkten av namnrättighet ska ingå i beräkningen enligt kostnadsplus-
metoden. Skatteverket har inte invänt mot bolagets beräkning i fråga om 
namnrättigheten. Kammarrätten kommer därmed till samma slutsats som 
förvaltningsrätten i fråga om de belopp med vilka hyran ska anses ha 
understigit marknadspriset. 
Affärsmässigt motiverad 

Förhållandet mellan bolaget och föreningen är inte någon affärsrelation 
mellan oberoende parter. De omständigheter som bolaget åberopat kan 
därför inte medföra att uthyrningen framstår som affärsmässigt motive-
rad. Något annat skäl för att avstå från uttagsbeskattning har inte fram-
kommit. Uttagsbeskattning ska därför ske enligt 22 kap. 7 § inkomstskat-
telagen som om en marknadsmässig hyra hade betalats. 
Eftertaxering (taxeringsår 2009) 

Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning att det i detta 
fall inte är fråga om en så stor skillnad mellan bolagets värdering och det 
uppskattade marknadsvärdet att det ska anses vara fråga om en oriktig 
uppgift. Någon eftertaxering och uttagsbeskattning för taxeringsår 2009 
ska därmed inte ske. 
Ersättning för kostnader 

I förarbetena till lagen om ersättning för kostnader i ärenden och mål om 
skatt, m.m. uttalas att om den skattskyldige har behövt juridiskt biträde 
ska han, om han inte själv har vållat eller varit försumlig i skattemålet, 
inte alltid behöva bekosta en process om han inte själv orsakat processen 
genom att inte fullgöra sin skyldighet att deklarera eller lämna uppgifter, 
bevismaterial eller dylikt (prop. 1993/94:151 s. 133). 
     Skatteverket har anfört att bolaget genom att lämna oriktiga uppgifter 
i sina deklarationer har orsakat omprövningsärendena och målen, och att 
någon ersättning för kostnader i förvaltningsrätten därför inte ska med-
ges. Kammarrättens bedömning är att bolaget inte kan anses ha varit 
vållande till eller försumlig i processen på det sätt att ersättning ska ne-
kas. Skatteverkets begäran om att bolaget inte ska medges ersättning i 
förvaltningsrätten ska därför avslås. Kammarrätten anser att bolaget, på 
de skäl förvaltningsrätten har angett, har medgetts skälig ersättning i 

76

johlin1
Markering



  

 9 

förvaltningsrätten. Bolagets yrkande om ytterligare ersättning i förvalt-
ningsrätten ska därför avslås. 
     Bolaget har inte vunnit bifall till sina yrkanden i kammarrätten. Det 
har inte heller framkommit några andra skäl att ersätta bolagets kostnader 
såvitt avser arbete hänförligt till det egna överklagandet. Bolaget har i 
kammarrätten visserligen haft framgång i förhållande till Skatteverkets 
överklagande av förvaltningsrättens dom. Kammarrätten konstaterar 
emellertid att endast en mycket liten del av bolagets processkostnader i 
kammarrätten kan avse frågor hänförliga till den del av målen som rör 
Skatteverkets överklagande. Bolagets begäran om ersättning i kammar-
rätten ska därför avslås i sin helhet. 
 
 – Kammarrätten avslår SSK Arena Aktiebolags överklagande och begä-
ran om ersättning för kostnader i kammarrätten. – Kammarrätten avslår 
Skatteverkets överklagande. 
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MEMORANDUM  

TILL: TJÖRNS KOMMUN, THELMA FREDIN  

KOPIA:  

FRÅN: MAGNUSSON ADVOKATBYRÅ,   

ANG: OMSTRUKTURERING AV BOLAGSGRUPP  

DATUM: 2021-04-14  

 

1 BAKGRUND/OMFATTNING 

1.1 Vi har blivit ombedda av Tjörns kommunala Förvaltnings AB (”Tjörns kommun”) att 
analysera hur en sammanslagning av verksamheterna i dess tre dotterbolag; Tjörns 
Bostads AB (Tjörns Bostad), Tjörns Hamnar AB (”Tjörns Hamnar”) och Tjörns Måltids 
AB (”Tjörns Måltid”), kan ske på ett skatteeffektivt sätt. Tjörns Bostad och Tjörns Hamnar 
är helägda och Tjörns Måltid ägs till 91 %. I förfrågan framgick önskemål om att 
verksamheterna i de tre bolagen framgent skulle bedrivas i ett och samma bolag och att 
det om möjligt avseende Tjörns Hamnar och Tjörns Bostad skulle ske genom en 
kombination av verksamheterna och inte ett övertagande av någon av verksamheterna. 

1.2 Detta Memorandum behandlar ovanstående förfrågan utifrån ett skattemässigt 
perspektiv vad avser inkomstskatt, stämpelskatt samt mervärdesskatt. Avsikten är att på 
ett enkelt sätt belysa de skattemässiga aspekter vi anser är relevanta i förevarande fall 
samt presentera ett förslag till lösning.  

1.3 Vi har i vår utredning haft tillgång till underlag för de tre bolagen i form av senaste 
inlämnade deklarationer med bilagor och senaste registrerade årsredovisningar 
(avseende räkenskapsår 2019), samt viss information inhämtad via mail från Tjörns 
kommunala Förvaltnings AB, Thelma Fredin. 
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2 UTREDNING/RÄTTSLIG ANALYS 

2.1 Verksamheter i två eller flera bolag kan kombineras genom att verksamheten i det ena 
bolaget överlåts till det andra bolaget. Verksamheterna kommer på så vis att bedrivas i 
samma bolag (inkråmsöverlåtelse). Det är också möjligt att fusionera två bolag och på 
så vis slå samman verksamheterna. Den vanligast formen av fusion är s.k. absorption. 
Absorption innebär att två bolag går samman och att endast det ena bolaget kvarstår 
efter fusionen (övertagande bolag), det andra bolaget upplöses utan likvidation 
(överlåtande bolag). Detta resulterar därmed i att verksamheten i de båda bolagen efter 
fusionen bedrivs endast i det övertagande bolaget. 

2.2 FUSION GENOM ABSORPTION 

2.2.1 Vid fusion som uppfyller kraven i Inkomstskattelagen (”IL”), avseende vad som 
benämns kvalificerade fusioner, gäller s.k. skattemässig kontinuitet. Om en fusion 
uppfyller villkoren i 37 kap. 11–15 §§ IL är det en kvalificerad fusion (37 kap. 4 § IL). 
Huvudregeln är att kvalificerade fusioner inte ska utlösa någon beskattning hos det 
överlåtande företaget (37 kap. 17 § IL). Beskattningen skjuts i stället upp genom att det 
övertagande företaget träder in i det överlåtande företagets skattemässiga situation (37 
kap. 18 § IL). 

2.2.2 Vid kvalificerade fusioner och fissioner ska de särskilda reglerna i 37 kap. 17–29 §§ IL 
tillämpas av överlåtande och övertagande företag. Även om huvudregeln är 
skattemässig kontinuitet finns det några särskilt reglerade undantag och 
begränsningar. Detta avser bl.a. föregående års skattemässiga underskott (se 
nedan), kvarstående negativa räntenetton och vissa kapitalförluster. 

2.3 INKRÅMSÖVERLÅTELSE – MARKNADSMÄSSIGA VILLKOR 

2.3.1 Skattetekniskt sett innebär en inkråmsöverlåtelse att de till en rörelse hörande 
tillgångarna överlåts, mot ersättning i form av i) övertagande av skulder som hör till 
rörelsen och ii) erläggande av eventuellt ytterligare vederlag för rörelsen.  

2.3.2 Om ersättningen för rörelsen (inkluderande övertagna skulder) överstiger överlåtande 
bolags skattemässiga värden avseende de tillgångar som ingår i överlåtelsen 
uppkommer, principiellt sett, en skattepliktig vinst för överlåtaren. Om ersättningen 
(inkluderande övertagna skulder) understiger det skattemässiga värdena avseende 
dessa tillgångar uppkommer en förlust.   
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2.3.3 De närmare detaljerna kring det skattemässiga utfallet beror i hög grad på vad som 
ingår i en överlåtelse (jfr lager, inventarier, kundavtal, personal etc.). Det kan dock i 
förhållande till t.ex. immateriella tillgångar (kundavtal, varumärken etc.) – vilket ofta 
utgör en icke obetydlig del av en rörelseöverlåtelse – noteras att sådana tillgångar ofta 
saknar skattemässigt värde hos säljaren (vilket i sin tur ofta leder till att en 
marknadsmässig inkråmsöverlåtelse resulterar i en skattepliktig vinst hos säljaren). 
Säljarens förmåga att skattemässigt ”hantera” en sådan vinst är beroende av i vilken 
mån det finns underskott från tidigare år, resultatet i bolaget i övrigt etc.  

2.3.4 Vad gäller köparens skattemässiga situation bör noteras att köparen anses ha 
anskaffat de i rörelsen ingående tillgångarna till ett pris motsvarande erlagd ersättning 
(inkluderande övertagna skulder). Detta utgör köparens samlade anskaffningsvärde 
avseende aktuella tillgångar, och skall härvid fördelas på de olika komponenterna 
(lager, inventarier, immateriella tillgångar etc.). Avdrag för värdeminskningar medges 
därefter skattemässigt i köparens verksamhet utifrån reglerna i IL för respektive 
tillgångsslag. Vad gäller immateriella tillgångar (kundavtal, varumärken och även s.k. 
goodwill) kan noteras att köparen har möjlighet att göra skattemässiga avdrag 
avseende dessa, enligt de regler som gäller för inventarier (jfr 18 kap 2 § IL). 

2.4 INKRÅMSÖVERLÅTELSE - UNDERPRIS  

2.4.1 En grundläggande skatterättslig princip är att ”felprissatta” transaktioner skall beskattas 
som om dessa företagits på marknadsmässiga villkor (jfr t.ex. 22 kap. IL). I 23 kap. IL 
regleras dock under vilka villkor som en transaktion som sker mot vederlag 
understigande marknadsvärdet – en s.k. underprisöverlåtelse – skall kunna accepteras 
utan att utlösa beskattning som om transaktionen skett på marknadsmässiga villkor. 
Följande förutsättningar som kommer till uttryck i lagtexten (23 kap. IL) måste vara 
uppfyllda. 

- Överlåtaren och förvärvaren ska vara en fysisk person eller ett företag. 

- Förvärvaren ska omedelbart efter förvärvet vara skattskyldig för inkomst av en 
näringsverksamhet i vilken tillgången ingår. En tillgång anses ingå i en 
näringsverksamhet bara om ersättningen eller kapitalvinsten vid en avyttring ska 
tas upp som intäkt i inkomstslaget näringsverksamhet. 

- Inkomsten av näringsverksamheten eller en del av näringsverksamheten där 
tillgången ingår får inte vara undantagen från beskattning på grund av ett 
skatteavtal.   
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- Om överlåtaren inte med avdragsrätt kan lämna koncernbidrag till förvärvaren 
avseende det beskattningsår då överlåtelsen sker, krävs det att överlåtarens hela 
näringsverksamhet, en verksamhetsgren eller en ideell andel av en verksamhet 
eller en verksamhetsgren överlåts. 

2.4.2 I förevarande situation är ovanstående förutsättningar uppfyllda avseende samtliga tre 
bolag (koncernbidrag är möjligt att lämna mellan bolagen som en följd av att de ägs till 
över 90 % av samma moderbolag). Detta innebär därmed att överlåtelser av tillgångar, 
inkråmsöverlåtelser, kan ske till underpris mellan bolagen utan att utlösa någon 
inkomstskatt. Priset i sådan överlåtelse kan därvid bestämmas till ett belopp som 
motsvarar de skattemässiga värdena på tillgångarna, vilket medför att någon 
inkomstskatt inte utgår i samband med överlåtelsen. 

2.5  UNDERSKOTT 

2.5.1 Enligt den information och de deklarationer vi har erhållit är det endast Tjörns Måltids 
AB som har skattemässiga underskott för beskattningsår före 2021. Inget av bolagen 
har något kvarstående negativt räntenetto för beskattningsår före 2021. 

2.5.2 Under ovan förutsättningar är det endast i Tjörns Måltid det finns ett skattemässigt 
underskott från 2020 (enligt uppgift ca 640 000 kr, vilket måste bekräftas av Tjörns 
kommun). Skattemässiga underskott är vid en fusion mellan två bolag föremål för vissa 
begränsningar vad gäller möjligheten att utnyttja underskotten efter fusionen. Den 
begränsning av möjligheten att utnyttja underskott som kan aktualiseras i detta fall är 
endast den s.k. beloppsspärren. Beloppsspärren innebär att skattemässiga underskott 
per utgången av året före det år då fusionen genomförs förloras till den del de uppgår 
till över 200 % av köpeskillingen för aktierna i bolaget som överlåts/fusioneras. 
Eftersom inget vederlag, som utgångspunkt, är avsett att erläggs i fusionen skulle det 
innebära att underskotten går förlorade. Ett sätt att undvika beloppsspärren är att först 
överlåta aktierna i underskottsbolaget till det bolag som är avsett att bli det övertagande 
bolaget i fusionen, för att därefter fusioneras genom en absorption av dotterbolag 
(denna typ av fusion är undantagen beloppsspärren). Sammanfattningsvis skulle det 
därmed krävas två transaktioner avseende Tjörns Måltid för att inte underskotten ska 
gå förlorade i en fusion. 

2.5.3 Vid en inkråmsöverlåtelse till underpris kan priset på tillgångarna som överlåts 
bestämmas till belopp som överstiger de skattemässiga värdena (förutsatt att priset 
inte överstiger marknadsvärde). Det uppstår då en vinst i säljande bolag som kan 
kvittas mot underskottet. Anskaffningsvärdet på tillgångarna ökas i motsvarande mån 
hos det köpande företaget och kan dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. Vid 

81



 

5(8) 

en överlåtelse från Tjörns Måltid bör detta alternativ övervägas för att nyttja de 
skattemässiga underskotten. Så länge som Tjörns Måltid finns kvar som bolag i 
koncernen finns dock möjlighet att nyttja underskotten via koncernbidrag från övriga 
bolag.   

2.6 STÄMPELSKATT PÅ FASTIGHETSÖVERLÅTELSER 

2.6.1 Stämpelskatt utgår vid en försäljning av fastighet från en juridisk person normalt sett 
med en skattesats om 4,25 % beräknat på det högre av köpeskillingen och 
taxeringsvärdet (Lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter § 8 och 9). När en 
fastighet övergår i fusion uppstår ingen skattskyldighet avseende stämpelskatt då 
fusion inte omfattas av nämnda lag.  

2.6.2 Tjörns Bostad och Tjörns Hamnar innehåller fastigheter. En inkråmsöverlåtelse av 
verksamheterna i dessa två bolag skulle därmed belastas med stämpelskatt. För att 
undvika stämpelskatt måste därmed en övergång av verksamheten från något av 
dessa bolag ske via fusion. Tjörns Måltid innehåller ingen fastighet varför någon 
stämpelskatt inte utgår vid en inkråmsöverlåtelse från Tjörns Måltid. 

2.7 MERVÄRDESSKATT 

2.7.1 Enligt erhållna uppgifter bedriver Tjörns Bostad inte fullt ut momspliktig verksamhet 
medan Tjörns Hamnar respektive Tjörns Måltid är fullt ut momspliktiga.  

2.7.2 Ur ett mervärdesskatteperspektiv är inkråmsöverlåtelser under vissa förutsättningar 
befriade från mervärdesskatt om det är frågan om en s.k. verksamhetsöverlåtelse. Vid 
en verksamhetsöverlåtelse räknas överlåtelsen av tillgångarna inte som en omsättning 
och ska därmed inte beskattas för mervärdesskatt (2 kap. 1b § Mervärdesskattelagen 
(”ML”)). Det är fråga om en verksamhetsöverlåtelse när en verksamhet överlåts för att 
drivas vidare av förvärvaren. De tillgångar som varit nödvändiga för att bedriva 
verksamheten vidare ska ingå i överlåtelsen. Vidare måste köparen ha minst lika stor 
avdragsrätt för ingående moms som säljaren. Samma krav gäller vid överlåtelse genom 
fusion. Enligt vår bedömning bör detta undantag i ML vara tillämpligt i förhållande till 
sådana överlåtelser som övervägs mellan de tre bolagen eftersom avsikten är att hela 
verksamheterna ska övergå och fortsätta bedrivas av köparen på oförändrat sätt.  

2.7.3 För att säkerställa momsfriheten bör dock klargöras att överlåtna enskilda tillgångar 
kommer att fortsätta användas i minst lika stor omfattning i momspliktig verksamhet 
efter överlåtelsen som före. Detta mot bakgrund av att Tjörns Bostad inte bedriver fullt 
ut momspliktig verksamhet och övriga bolag är fullt ut momspliktiga. Om Tjörns Bostad 
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som köpare skulle använda övertagna tillgångar från dessa två bolag i delvis momsfri 
verksamhet är förutsättningarna för momsbefriad verksamhetsöverlåtelse inte 
uppfyllda (jfr att t.ex. en lyftkran från hamnverksamheten används även i den delvis 
momsfria fastighetsuthyrningsverksamheten). Vi antar dock att vid överlåtelse till 
Tjörns Bostad torde tillgångarna fortsätta användas fullt ut i momspliktig verksamhet 
inom ramen för de övertagna verksamheterna (hamn- och måltidsverksamhet), men 
detta bör säkerställas.   

2.7.4 Vid momsfri verksamhetsöverlåtelse övertar köparen skyldighet och rättighet att jämka 
säljarens momsavdrag för större investeringar i inventarier respektive byggnationer 
under de senaste fem respektive tio åren. Säljaren ska ställa ut en s.k. 
jämkningshandling där dessa investeringar är upptagna.     

2.7.5 Det noteras dock att, beaktat att såväl säljare som köpare i dessa fall är skattskyldiga 
till mervärdesskatt, ev. mervärdesskatt på en överlåtelse till största del snarast är en 
likviditetsfråga; jfr att köparen – om överlåtelsen inte skulle anses kvalificera under nu 
aktuellt undantag – torde kunna göra avdrag för hela eller nästan hela den ingående 
mervärdesskatt som i så fall erläggs. Eventuella kostnader för icke avdragsgill 
mervärdesskatt kan uppkomma om överlåtna tillgångar inte används fullt ut i en 
momspliktig verksamhet hos köparen och som utgångspunkt torde sådan användning 
i detta fall inte förekomma eller förekomma i ytterst begränsad omfattning. Notera 
vidare att om det inte föreligger en momsfri verksamhetsöverlåtelse ska moms endast 
redovisas på enskilda momspliktiga tillgångar (jfr att överlåtelse av t.ex. fordringar och 
fastigheter är momsfritt). 

2.7.6 Vad avser den löpande verksamheten tillämpas i Tjörns Bostad en fördelning avseende 
avdragsrätt för ingående moms (”momsnyckel”) på fastighetsnivå (dvs för respektive 
fastighet). Om fastigheterna i Tjörns Bostad inte överlåts till något annat bolag, sker 
ingen omedelbar påverkan på avdragsrätten för ingående moms i den delen och 
befintliga principer bör därmed kunna fortsätta att tillämpas (notera att vi inte har tittat 
närmare hur avdragsrätten per fastighet har bestämts). Eventuell fördelning mellan 
avdragsgilla och ej avdragsgilla kostnader som sker på bolagsnivå (baserat på 
omsättning eller motsvarande) kan dock komma att behöva justeras om omsättningen 
förändras genom fusion eller överlåtelse. Generellt finns det dock inte anledning att 
anta att avdragsrätten skulle bli lägre på grund av transaktioner, där viss verksamhet 
övertas, genomförs.  
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2.7.7 Notera att om fastigheterna i Tjörns Bostad trots allt skulle komma att överlåtas via 
fusion eller inkråmsöverlåtelse bör särskild utredning ske avseende eventuella effekter 
gällande jämkning av ingående moms på företagna byggnationer i fastigheterna.  

3 SAMMANFATTNING/SLUTSATSER 

3.1 FUSION OCH UNDERPRISÖVERLÅTELSE 

3.1.1 Det är möjligt att genomföra sammanslagningen av verksamheterna i de tre bolagen, 
dels genom fusioner, dels genom s.k. inkråmsöverlåtelser.  

3.1.2 Eftersom Tjörns Bostad och Hamnar innehåller fastigheter är det vid en 
sammanslagning mest lämpligt att använda sig av fusion avseende dessa bolag för att 
undvika stämpelskatt. Då Tjörns Bostad innehåller flest fastigheter och tillgångar 
bedöms det mest ändamålsenligt att Tjörns Bostad blir det övertagande bolaget i sådan 
fusion. Det är vidare så att Tjörns Bostad tillämpar en fördelningsnyckel avseende 
avdragsgill moms i fastighetsverksamheten, som vid en fusion där Tjörns Bostad är 
övertagande bolag inte bör behöva justeras i någon större omfattning. En fusion mellan 
bolagen kan genomföras med skattemässig kontinuitet utan några omedelbara 
inkomstskatteeffekter. 

3.1.3 En inkråmsöverlåtelse av Tjörns Måltid verksamhet till Tjörns Bostad förefaller 
ändamålsenlig för att uppnå en sammanslagning av verksamheterna förutsatt att det 
kan genomföras utan negativa skattekonsekvenser. Eftersom det finns 
koncernbidragsrätt mellan Tjörns Måltid och övriga bolag samt att övriga kriterier i IL 
avseende underprisöverlåtelser är uppfyllda, kan en inkråmsöverlåtelse från Tjörns 
Måltid genomföras till Tjörns Bostad för skattemässiga värden, utan omedelbara 
inkomstskatteeffekter. Tjörns Måltid innehåller inga fastigheter som kan bli föremål för 
stämpelskatt och en inkråmsöverlåtelse kan därmed genomföras även utan 
stämpelskatteeffekter. Vid en fusion av Tjörns Måltid riskerar man att de skattemässiga 
underskott som finns i Tjörns Måltid går förlorade, om inte ytterligare transaktioner 
genomförs. 

3.1.4 Vid en inkråmsöverlåtelse till underpris från Tjörns Måltid till Tjörns Bostad kan priset 
på tillgångarna sättas till belopp som överstiger de skattemässiga värdena (förutsatt att 
priset inte överstiger marknadsvärdet). Det uppstår då en vinst i Tjörns Måltid som kan 
kvittas mot underskotten. Anskaffningsvärdet på tillgångarna ökas i motsvarande mån 
hos Tjörns Bostad och kan dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. Vid en 
överlåtelse från Tjörns Måltid bör detta alternativ övervägas för att nyttja de 
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skattemässiga underskotten. Så länge som Tjörns Måltid finns kvar som bolag i 
koncernen finns dock möjlighet att nyttja underskotten via koncernbidrag från övriga 
bolag. 

3.1.5 Ur ett mervärdesskatteperspektiv är inkråmsöverlåtelser under vissa förutsättningar 
befriade från mervärdesskatt om det är frågan om en s.k. verksamhetsöverlåtelse. Vid 
en verksamhetsöverlåtelse räknas överlåtelsen av tillgångarna inte som en omsättning 
och ska därmed inte beskattas för mervärdesskatt. Det är fråga om en 
verksamhetsöverlåtelse när en verksamhet överlåts för att drivas vidare av förvärvaren. 
Vidare måste köparen ha minst lika stor avdragsrätt för ingående moms som säljaren. 
Samma krav gäller vid överlåtelse genom fusion. Enligt vår bedömning bör detta 
undantag i ML vara tillämpligt i förhållande till en fusion mellan Tjörns Bostad och Tjörns 
Hamnar samt en inkråmsöverlåtelse från Tjörns Måltid till Tjörns Bostad eftersom 
avsikten är att hela verksamheterna ska övergå och fortsätta bedrivas av köparen på 
oförändrat sätt. 

3.2  SLUTSATSER 

3.2.1 Enligt vår bedömning är det mest ändamålsenligt och mest skatteffektivt att genomföra 
en sammanslagning genom att fusionera Tjörns Hamnar med Tjörns Bostad samt 
företa en inkråmsöverlåtels genom s.k. underprisöverlåtelse från Tjörns Måltid till 
Tjörns Bostad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

85



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-21 

Styrelsemöte nr. 2

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 32 

Svar på remiss: Framtida struktur för Tjörns kommuns 
bolagskoncern 

2020/9 

Beslut 
Styrelsen för Tjörns Hamnar AB tar del av yttrandet och noterar 
informationen. 

Sammanfattning 
Det pågår en utredning av Tjörns kommuns bolagsstruktur. Tjörns 
Hamnar AB har, via ordföranden i beslut den 26 april 2021, till 
kommunstyrelsen inkommit med ett yttrande på utredningen. 

Tidigare beslut 
Ordförandebeslut 2021-04-26 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-05-12 
Remiss med bilagor 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 Beslut 
 Datum 2021-04-26 

Ordförandebeslut brådskande remissvar om framtida 
struktur för bolagsstruktur 

2020/9 

Beslut 
Styrelsen genom ordförande beslutar att inge bifogat yttrande till 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har beslutat att begära remiss från kommunens 
bolag. Därav fanns det skäl att brådskande skicka in yttrande. Samråd 
har skett med styrelsens ledamöter. Styrelsen är informerade och tagit 
del av remissvaret. 

Beslutsunderlag 
Remissvar 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

Bo Bertelsen 
Styrelseordförande Tjörns Hamnar AB
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Tjörns Hamnar AB 
Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr 556215-6033 
Tjörns kommun 
471 80 Skärhamn 

Vallhamn Fax 0304-60 16 94 BG 925-8930 
E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se 

 
 

   
 

Till: Kommunstyrelsen 
 

Yttrande/remissvar över förslag till beslut avseende 
bolagsutredningen. 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har begärt att Tjörns Hamnar AB (THAB) 
skall yttra sig i fråga om förslag till beslut avseende bolagsutredningen. 
THAB yttrar sig därmed enligt nedan: 
 

1. Inga ekonomiska fördelar för kommunen som ägare att 
fusionera THAB med Tjörns Bostads AB (TBAB) 

Styrelsen för THAB vill inledningsvis påpeka att det i samtliga utredningar 
inte framkommer några mätbara ekonomiska fördelar som skulle ge skäl för 
kommunen som ägare till bolagen att besluta att fusionera THAB och TBAB 

Med de stora organisatoriska utmaningar och frågeställningar som följer av 
att ändra nuvarande bolagsstruktur, måste kostnader och problem och inte 
minst samhällsnyttan gagnas mycket stort för att överväga alla de osäkra 
frågeställningar som följer av att ändra strukturen. Eftersom inga större 
spårbara och mätbara fördelar framkommer, så saknas det i all väsentlighet 
anledning att ändra bolagsstrukturen. 
 
Det är inte främst ett vinstintresse som är ett kommunalt bolags primära 
uppgift, utan det är att ge största möjliga service åt kommuninnevånarna, 
som exempelvis medlemmar i båtföreningar för tusentals båtägare inom 
kommunen, yrkeshamnar för fiskare och verksamhetsutövare, hyresgäster 
inom TBAB, mm, mm. 

För att illustrera de kommunalrättsliga begränsingarna får inte 
bolagsordning och ägaredirektiv innehålla enbart ett vinstsyfte, eftersom det 
skulle strida mot de kommunalrättsliga begräsningar som gäller för 
kommunala bolag. Därmed inte sagt att det på något vis är förbjudet för ett 
kommunalt bolag att gå med vinst. 
 
TBAB är enligt uppgift inne i en expansiv fas med nya projekt avseende 
fastigheter och skollokaler mm. Det måste ses som en uppenbar risk för 
TBAB:s utveckling att då belasta bolaget med än fler projekt och än mer 
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verksamhetsområden genom att fusionera dessa två bolag. Det kan antas att 
ett sådant merarbete inte gagnar TBAB positivt.  

Att bedriva hamnverksamhet, småbåtshamnar, färjetrafik, mm är smala 
verksamhetsområden som kräver en liten beslutseffektiv organisation i nära 
kontakt med verksamhetsutövarna. THAB:s styrelse bedömer att tillföra ett 
renodlat bostadsbolag dessa affärsområden, ger inte några mätbara fördelar 
eller synergieffekter. Styrelsens bedömning är att dessa smala 
affärsverksamheter bedrives bäst i ett separat mindre bolag som kan lägga 
all kraft, energi och kompetens på att ge nytta till samhället och dess 
invånare och eventuellt ge avkastning till kommunen som ägare, vilka 
inrymmes inom de kommunalrättsliga begränsingarna. 
 
Tjänsteutlåtandets förslag att endast ha ett bolag och då ett bostadsbolag 
som också skall omfatta helt andra verksamhetsområden är enligt THAB:s 
styrelse inte att ta tillvara på den kompetens som över tid byggts upp inom 
THAB. 

Ett memorandum har tagits fram av Magnussons Advokatbyrå, som 
beskriver de skattemässiga förhållanden om man fusionerar THAB med 
TBAB. Det som framkommer i detta memorandum är kända förhållanden 
avseende skatteeffekterna vid en fusion av bolag. 

Det är ytterst viktigt att påpeka och förstå att för ägaren Tjörns kommun 
existerar det inga skattemässiga fördelar att fusionera THAB med TBAB. 
Egentligen uppstår inga positiva skatteeffekter överhuvudtaget som är till 
gagn för varken ägaren eller bolagen, jämfört med att driva bolagen i dess 
nuvarande form. Detta framkommer inte i Advokatfirman Magnussons 
memorandum, och ej heller i tjänsteskrivelsen. 

Det som advokaterna tar upp är endast skattemässiga förhållanden för 
THAH och TBAB om dessa bolag fusioneras. Eventuella skattemässiga 
effekter ”drabbar” endast dessa två bolag, men dessa effekter är inga vinster 
för varken bolagen eller ägaren, i jämförelse med att behålla bolagen i 
nuvarande struktur. 

För kommunen som ägare till bolagen finns det inga skattemässiga fördelar 
överhuvudtaget med att fusionera THAB och TBAB. Skatt på vinst kommer 
vara det samma när vinst etc. skall utdelas till ägaren Tjörns kommun. 

 

2. Ingen ökad samhällsnytta av att ändra den nuvarande 
    bolagsstrukturen 

Kommunala bolag skall i första hand ge god service åt sina 
kommuninnevånare, inte ge vinst åt ägaren, dvs. kommunen.  
Det är för att gagna samhällsnyttan som kommuner främst bedriver viss 
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verksamhet i bolagsform. Det finns också regler för vilka typer av 
verksamheter som kommunala bolag kan bedriva. Kravet att  
verksamheterna bedrivs till nytta för kommuninnevånarna är ett 
övergripande och fundamentalt krav. 

THAB arrenderar bl.a. ut hamnar till båtföreningar, som nyttjas av tusentals 
medlemmar, som också är kommuninnevånare och deltager i föreningslivet. 
THAB har sedan 2009 haft en långsiktig samverkan med båtföreningarna 
som arrenderar båthamnar av bolaget. Dialogen och samverkan är stor och 
ingen av de 10-talet båtföreningar som bolaget samverkar med anser att det 
finns skäl att ändra på nuvarande organisation, då THAB är en tydlig 
motpart gällande ägarförhållanden och arrendeavtal, mm. 

Båtföreningarna har genom dess medlemmar investerat stora summar på 
utrustning och material som de införskaffat. Det kan var spolplattor, kranar, 
klubbstugor etc. Båtföreningarna vill ha långsiktiga överenskommelser och 
arrenden för att kunna planera de dyra inköp som deras verksamheter kräver. 

Likaså har THAB en långsiktig samverkan med havsbaserade näringsidkare 
som sjöentreprenad, fiske, mm. Verksamheter som är helt beroende av att de 
har en tydlig motpart i en smal och effektiv organisation som THAB.  
THAB har också ett mycket gott samarbete med Wallhamn AB. 

 

3. Skador för boende på öarna genom att avveckla färjetrafiken 

I tjänsteutlåtandet framkommer det att färjetrafiken helst skall avvecklas vid 
en fusion. Det står exakt angivet, ”Det är inte nödvändigt för kommunen att 
bedriva färjeverksamhet. Det finns andra privata aktörer som skulle kunna 
bedriva den verksamheten”. Av denna text kan det inte uppfattas på annat 
sätt än att tjänsteutlåtandet föreskriver att det är olämpligt att flytta 
färjeverksamheten till TBAB, och att man anser att kommunfullmäktige ska 
besluta att avveckla färjetrafiken i kommunal regi vid en fusion. 

Det är helt korrekt att färjeverksamheten kan bedrivas av privata aktörer, 
men varför ska kommunen aktivt frånsäga sig en verksamhet som varje år 
genererar en vinst med ca 1,5 miljoner kronor, samt levererar en oerhört god 
service till både ö-bor och turister? Kommunen kommer med all säkerhet att 
gå miste om en majoritet av de nuvarande anställda inom färjetrafiken om en 
privat aktör tar över denna verksamhet. Utöver detta erhåller kommunen ca 
1 miljon kronor per år i hyra för färjorna. 

Detta kommer med all säkerhet vara direkt ofördelaktigt för boende och 
samhällsutvecklingen på Åstol, Dyrön Tjörnekalv och Härön. Öarnas 
möjligheter för åretruntboende och samhällsservice är helt beroende av att 
färjetrafiken över tid alltid fungerar på ett tillfredsställande sätt. En sådan 
livsviktig verksamhet och samhällsnytta för de boende måste i första hand 
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drivas utifrån ett samhällsintresse och inte i första hand utifrån privata 
aktörers vinstintressen.   

Färjetrafiken ger som tidigare nämnts ca 1,5 miljoner kronor i överskott 
varje år, utöver den miljon som Tjörns kommun erhåller för hyra av 
färjorna. Det saknas all ekonomisk anledning att avveckla färjtrafiken som 
föreslås i tjänsteutlåtanden genom att THAB skall upplösas. 
 
Genom att behålla färjetrafiken inom THAB får kommunen full rådighet 
över trafiken och färjorna. För att kunna behålla tex: ambulans och 
sjuktransporter, räddningstjänst och inte minst varutransporter såsom 
livsmedel krävs med största sannolikhet att färjorna och trafiken kvarstår i 
kommunal ägo. 
 
Privata aktörer kommer främst att köra ren persontransport av passagerare 
eftersom detta ger en högre vinstmarginal. Privata aktörer kommer att 
använda sig av färjor som är uteslutande för persontransporter. 
 
Genom att färjorna och trafiken drives av THAB, är detta en garanti för att 
samhällsnyttan kommer i första hand och är i största fokus. 

THAB:s styrelse anser liksom samhällsföreningarna på öarna att det ska 
införskaffas nya färjor som är mer anpassade för dagens behov av 
sjuktransporter och varor. För att detta skall kunna bli verklighet är det 
oerhört fördelaktigt om färjetrafiken fortsatt är i kommunal rådighet, och 
bedrivs av THAB. 

Nya färjor som är anpassade för dagen behov och förbättrade förbindelser 
som kan utveckla samhällena positivt på öarna är med all säkerhet en 
förutsättning om kommunen via THAB bedriver denna verksamhet i samråd 
med kommuninnevånarna. 

Förlusten för samhällena på öarna om kommunen släpper rådigheten över 
färjetrafiken till annan extern part kommer säkerligen inte att ge en god 
samhällsutveckling och en god service till öborna. 

 

4. Skador för kommunens ekonomi genom att avveckla THAB  

I sammanhanget kan nämnas att THAB för räkenskapsåret 2020 delade ut 
4,2 miljoner kronor till kommunen, och 1,7 miljoner kronor som ett 
koncernbidrag till moderbolaget. THAB har årligen delat ut stora summor 
till ägaren, och historiskt över tid har THAB delat ut ca 150 miljoner kronor 
till Tjörns kommun, vilket måste anses som oerhört positivt. Pengar som 
kommunen kan avsätta direkt in i dess kärnverksamheter som vård, skola 
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och omsorg. I beaktande av detta saknas således all anledning att ändra på 
det vinnande och samhällsnyttiga koncept som THAB bedriver 

En mindre och effektiv bolagsorganisation som THAB med snabba 
beslutsvägar ger en effektiv verksamhet, både utifrån ett ekonomiskt som ur 
ett samhällsnyttigt perspektiv. Att avveckla en sådan verksamhet för att 
skapa en större organisation genom att fusionera THAB med TBAB ger inga 
samhällsvinster eller ekonomiska fördelar för ägaren och  
kommuninnevånarna. 

Samtliga utredningar har heller inte kunnat påvisa några mätbara vinster 
genom att fusionera THAB och TBAB, varför det måste anses som ett 
oerhört stort risktagande att genomföra en sådan fusion med allt vad detta 
innebär. 

Styrelsen för THAB vill speciellt påtala att tjänsteutlåtandet helt saknar 
belysning om de ekonomiska och samhällsnyttiga risker som föreligger 
genom att upplösa hamnbolaget. 

THAB:s styrelse har tydligt i tidigare yttrande i fråga om bolagsutredningen 
redogjort för vilka risker som är förenat med åtgärder genom att upplösa 
bolaget och införliva detta bolag i TBAB genom en fusion eller avveckling 
av bolagets verksamheter. 

Styrelsen ställer sig frågande till varför bolagets tidigare ingivet yttrande till 
kommunen, daterat 2020-12-22 inte fått vara en del av underlaget för 
tjänsteutlåtandet som nu skickats ut till samtliga bolag för påsyn, där ett 
remissvar från bolagen ska inkomma senast 2021-05-21 

Styrelsen ställer sig också frågande till varför inget initiativ överhuvudtaget 
tagits under tiden för utredningen till kontakt och dialog med styrelsen och 
den operativa ledningen i de berörda bolagen, för att höra dess syn och 
åsikter på förslag om en eventuell fusion av bolagen. Detta icke initiativ 
måste anses som ytterst anmärkningsvärt. 

Det är av vikt att förstå anledningen till varför en översyn av bolagsstruktur 
har initierats av fullmäktige. Fullmäktige beslutade 2018-05-17 att ändra 
nämndstrukturen samt att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en 
översyn av bolagsstrukturen. 

Som THAB:s styrelse tolkar kommunfullmäktiges beslut utifrån 
fullmäktiges protokoll så är det endast en ”kontroll” som regelbundet utföres 
inom kommunen för att se till att kommunen har en effektiv organisation. 

Många kommuner har ett dussintal eller fler bolag och då kan det finnas 
eventuella synergieffekter att slå samman bolag för att inte ha en för stor 
organisation. Tjörns kommun har endast 3 operativa bolag samt ett 
ägarbolag, Tjörns Kommunala Förvaltning AB, (moderbolag). Detta är en 
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liten och kostnadseffektiv organisation där varje bolag har sina egna 
verksamhetsområden. Det saknas således spårbara fördelar och mätbara 
vinster av att bryta ner en sådan liten organisation. 

Utredningen har nu hållit på i ca tre år och det har under denna tid inte 
kunnat visas på några fördelar överhuvudtaget, vare sig ekonomiskt för 
kommunen eller för samhällsnyttan av att upplösa THAB 

Styrelsen i THAB anser att fullmäktiges uppdrag från maj 2018 om översyn 
av organisationen av bolagen nu kan avslutas.  

 

5. Skador för kommunens ekonomi genom att avveckla 
    färjeverksamheten 
 
THAB:s styrelse vill påtala att Tjörns kommun fram till och med maj månad 
2021 tagit beslut om att investera ca 5 miljoner kronor på att uppgradera 
färjornas motorer och drivlinor mm, för att dessa på ett säkert sätt ska kunna 
brukas enligt avtalet med Västtrafik. Att avveckla THAB och färjetrafiken 
innebär att kommunen står med färjor med stora motorinvesteringar som 
inte brukas eller ger intäkter till vare sig kommunen eller THAB. 
 
Värdet på en färja/fartyg är helt beroende på om fartyget har något avtal om 
uppdrag av transporter. Utan avtal är ett fartyg en stor kostnad för ägaren 
och vid en eventuell försäljning så är kundkretsen mycket smal och det 
finnes många fartyg ute på marknaden. Förutsättningar för Tjörns kommun 
att få tillbaka de medel kommunen investerat i färjorna är små vid en 
försäljning. 
 
Tjörns kommun kommer vid en avveckling av färjeverksamheten att 
belastas med kostnader för motorer och utrustning underhåll etc. som inte 
kommer att betala sig över tid, vilket kommer att belasta skattekollektivet. 
Fritt översatt är det att likna vid en medveten kapitalförstöring att inte kunna 
nyttja färjorna. Att avveckla färjeverksamheten är således förenat med 
miljonförluster för kommunen utöver att kommunen tappar de miljoner i 
intäkter som färjeverksamheten i THAB:s regi inbringar. 
 
 

6. Kommentarer och synpunkter kring tjänsteskrivelsen 

På sidan 4 står angivet: 

”Energiverksamheten sköts idag av TBAB genom att hamnbolaget köper 
dessa tjänster av TBAB”. 

Detta påstående är helt felaktigt, då driften köps in av extern part. Enstaka 
konsulttimmar vid exempalvis driftstopp, underhåll mm köps av TBAB. 
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På sidan 5 står angivet: 

”Genom en sammanslagning av verksamheterna skulle man kunna komma 
till rätta med de särskilda problemområden som identifierats avseende 
nuvarande bolagsstruktur. 

1. Kommunens fastighetsbestånd är inte samlade i ett bolag. 
2. Det tillämpas olika taxor och villkor när det arrenderas ut mark och 

båtplatser beroende på om det är kommunen eller bolagen som är 
arrendator. 

Punkt 1 anger undersförstått att det är ett problem att fastighetsbeståndet inte 
är samlat i ett bolag. Detta är inte på något sätt överensstämmande med 
verkligheten. Inga påvisbara problem finns och utredningen har inte kunnat 
påvisa att det finns några problem att fastighetsbeståndet ligger separat inom 
bolagen. 

Punkt 2 stämmer heller inte överens med verkligheten, då alla taxor för 
arrenden för kommunens mark- och vattenområden numera är antagna av 
kommunfullmäktige, vilka också är synkade med de taxor THAB tar ut. 
Därmed inte sagt att det enligt kommunallagen måste vara samma taxor för 
olika områden inom kommunen, oavsett om det är kommunen eller bolagen 
som är ägare. 

Enligt förslag till beslut så är det THAB som ska fusioneras med TBAB. Om 
påståendet under punkt 2 ovan skulle stämma överens med verkligheten 
enligt tjänsteskrivelsen, på vilket sätt skulle det i så fall tillämpas lika taxor 
och villkor, om det istället för THAB är TBAB som är arrenderar ut mark- 
och vattenområden, i jämförelse med kommunens taxor? 

 

På sidan 6 står angivet: 

”En sammanslagning av bolagens verksamheter skulle innebära 
ekonomiska fördelar i form av besparingar samt en ökad effektivitet. Det har 
inom ramen för detta uppdrag inte gjorts en fullständig ekonomisk analys av 
vilka konsekvenser en sammanslagning kommer att få. Det kan dock 
konstateras att kostnaderna för VD, styrelsearvoden samt revision och 
redovisning kommer att minskas med uppskattningsvis i vart fall 1 miljon 
kronor per år. 

Påståendet ovan både stämmer inte med verkligheten fullt ut. Att det inte 
gjorts en fullständig ekonomisk annalys, eller för den delen en helhetsanalys 
med dess konsekvenser att fullborda en fusion mellan THAB och TBAB är 
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tillfullo helt överensstämmande med verkligheten. Att inte utredningarna på 
något sätt behandlat och utrett de faktiska konsekvenserna med att fusionera 
bolagen måste anses som oerhört anmärkningsvärt, för att inte nämna under 
all kritik, då man inte kan bilda sig en uppfattning om konsekvenserna vid 
en fusion. Märk väl att PWC:s utredning inte på något sätt utrett 
möjligheterna och konsekvenserna med att fusionera THAB och TBAB. 

Det enda som utretts på senare tid, (efter PWC:s utredning) avseende 
konsekvenserna är att det inte uppkommer några negativa skatteeffekter vid 
en fusion, men detta kan ju inte vara en primär anledning till att ägaren anser 
att en fusion ska ske. Ägaren och bolagen vinner ingenting på att fusionera 
bolagen i form av skattelättnader, som ger något i reda pengar. 

Att kostnaderna för VD, revision och redovisning skulle minska med 
närmare 1 miljon kronor stämmer heller inte med verkligheten. Det har 
tydligt framförts att VD för THAB ska ingå i TBAB:s personalstyrka efter 
en fusion, för att på så sätt stötta upp den nya organisationen. Då blir i vart 
fall kostnaden för nuvarande VD i THAB kvar i TBAB efter fusionen.  

Kostnaden för revision och redovisning kan säkerligen effektiveras i två 
skilda bolag alldeles oavsett. Det enda som man med säkerhet vet är att det 
blir en styrelse mindre i antal, men detta betyder inte nödvändigtsvis att det 
blir en besparing. Troligtvis blir det ett merarbete för styrelsen efter en 
fusion, som då ökar kostnaderna för styrelsearbetet.  

De angivna besparingarna i tjänsteskrivelsen kommer inte att uppnås vid en 
fusion. Om verksamheterna överföres till TBAB kommer detta innebära 
ökade kostnader för revision, lönehantering, personalkostnader mm, för 
bostadsbolaget. 

Vinsten för Tjörns kommun att fusionera THAB och TBAB måste vara att 
besparingar sker i mångmiljon klassen, varje år i TBAB eller för 
kommunen. Detta har överhuvudtaget inte på något sätt kunnat påvisats i 
alla förekommande utredningar, ej heller i tjänsteskrivelsen. 

 

På sidan 6 står också angivet: 

”De ekonomiska vinster som kommer att genereras genom att 
organisationen blir mer effektiv är svårare att bedöma och beräkna men bör 
bli betydande, i vart fall på sikt.” 

Som ovan angivet saknas det stöd för att det föreligger ekonomiska vinster 
för TBAB och Tjörns kommun, eftersom man inte kunnat påvisa några 
ekonomiska fördelar, och ej heller kunnat påvisa att organisationen blir mer 
effektiv. Detta antagande måste anses som ytterst anmärkningsvärt i 
sammanhanget, då belägg för dessa påstående saknar all grund. 
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På sidan 7 och 8 står angivet om ”Organisatoriska fördelar”. 

”Det står angivet att Tjörns kommun är en relativt liten kommun som äger 
flera bolag. Det kan ifrågasättas om det är lämpligt att en sådan liten 
kommun bedriver verksamhet i så många olika bolag”. 

I dagsläget handlar det om endast 3 st operativa bolag och ett moderbolag . 
Om ägaren finner det lämpligt och tar beslut på att Tjörns Måltids AB:s 
verksamhet ska överlåtas genom en inkråmsöverlåtelse till TBAB, återstår 
endast 2 st operativa bolag som ägs av Tjörns kommun. Detta kan inte anses 
som en klar överdrift avseende antalet bolag, i en koncern (inkl. kommunen) 
med en balansomslutning på ca 2,1 miljarder kronor. 

 

Vidare står det angivet: 

”Det kan konstateras att det finns anställda i TBAB som har relevant 
bakgrund och utbildning för att hantera frågor som rör fastigheter ur olika 
aspekter. THAB saknar en organisation som har resurser och erfarenhet av 
att hantera fastighetsrättsliga frågor, trots att bolaget äger och förvaltar en 
stor mängd olika fastigheter. 

Texten ovan kan inte uppfattas på annat sätt än att man misskrediterar 
kompetensen hos personalen i THAB. Det finns ingen som helst substans i 
ett sådant påstående, då styrelsen har uppfattningen att kompetensen i 
THAB gällande alla förekommande frågor rörande dess fastighetsbestånd är 
minst lika högt som kompetensen inom TBAB.  

Tjänsteskrivelsen på sidan 7 berör även färjeverksamheten, och av texten att 
döma så är det tydligt att intentionerna i skrivelsen är att helst lägga ut denna 
verksamhet på privata aktörer. Som tidigare nämnts i detta remissvar så 
måste det anses som högst anmärkningsvärt om ägaren aktivt avvecklar en 
verksamhet som de facto går med vinst med ca 1,5 miljoner kronor varje år 
och därmed hellre frånsäger sig denna vinst till en annan privat aktör.  

Man kan definitivt hävda att en färjeverksamhet i THAB:s regi garanterar en 
god ekonomi för ägaren och en mycket god service till ö-borna, samt till 
turisterna som besöker öarna. Samhällsnyttan avseende färjeverksamheten 
måste ha högsta prioritet, före privata aktörers vinstintressen. 
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På sidan 7 står också angivet: 

”Idag hanteras exempelvis personalfrågor av olika aktörer. TBAB och 
TMÅAB köper tjänsten av Tjörns kommun och THAB köper tjänsten av 
Soltak AB.  

Detta påstående är till stor del direkt felaktigt. När behov uppstår avseende 
personalfrågor, vänder sig samtliga bolag och samtliga förvaltningar sig till 
HR avdelningen på Tjörns kommun för att få till sig specialist hjälp. THAB 
vänder sig aldrig till Soltak AB vid personalfrågor. Soltak AB sköter och 
hanterar dock den administrativa lönehanteringen, vilket gäller för samtliga 
bolag och förvaltningar. Övriga personalfrågor hanteras internt inom 
samtliga bolag, av arbetsledare och VD. 

 

På sidan 8 står det angivet: 

”Under 2020 köpte bolagen juridiska tjänster för ca 730.000 kr. Om all 
verksamhet låg i ett bolag, så kan bolaget överväga att anställa en 
bolagsjurist, vilket sannolikt skulle generera mervärde i förhållande till att 
anlita advokater på en advokatbyrå. Kommunjuristerna har noterat att det 
finns ett behov av en bolagsjurist som kan hjälpa bolagen med juridiska 
frågor. 

THAB:s styrelse anser att anställa en bolagsjurist är en kostnadsdrivande 
utgift över tid, vilket troligen gör att det blir än dyrare i jämförelse med att 
inköpa tjänsten efter faktiska behov. Att fusionera THAB med TBAB för att 
anställa en bolagsjurist i TBAB kan inte anses ge ett mervärde. THAB 
bedömer att bolaget saknar behov att anställa en bolagsjurist, men om 
TBAB bedömer att detta behov finns för det egna bolaget får detta i så fall 
avgöras av TBAB:s styrelse.  

 

På sidan 8 står det också angivet om ”Kommunens 
arrendeverksamhet” enligt följande:” 

”Det har i PWC:s utredning identifierats ett problem avseende 
THAB:s och kommunens hantering av arrenden avseende mark och 
båtplatser. Det tillämpas olika taxor och villkor, vilket utgör ett 
problem ur ett likabehandlingsperspektiv. Genom en sammanslagning 
av bolagen så kan bolaget skapa en organisation där det säkerställs 
att det finns en personalstyrka med relevant utbildning och erfarenhet 
av fastighetsrättsliga frågor.  
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Denna kompetens finns i stor utsträckning redan i TBAB. Genom att 
samla fastigheterna i ett bolag ökar möjligheterna till större 
rättssäkerhet och likabehandling” 
 
THAB:s styrelse menar att PWC:s utredning från 2019 inte på något 
sätt är aktuell i detta avseende, om olika avgifter- och villkor, då det i 
dagsläget råder helt andra förhållanden än de som beskrives i PWC:s 
utredning. Tjänsteskrivelsen är i detta avseende inte uppdaterad efter 
de faktiska förhållanden som numera råder inom kommunen. 
 
Det är endast kommunfullmäktige som kan besluta om kommunala 
avgifter och villkor för kommunens tjänster till kommuninnevånarna. 
Kommunullmäktige har en exklusiv beslutsrätt i fråga om avgifter- 
och villkor tex. för upplåtelser av kommunens mark- och 
vattenområden. 
 
THAB:s styrelse vill påminna om att när det gäller kommunala 
verksamheter som uthyrning, arrenden och försäljning av mark- och 
vattenområden mm. så gäller inte likabehandlingsprincipen, detta står 
att utläsa av kommunallagen och följande praxis.  
 
De kommunala bolagen THAB och TBAB kan inte besluta om 
avgifter- och villkor för upplåtelser av mark och vattenområden som 
äges av Tjörns kommun. Detta borde enligt THAB:s styrelse varit 
förtydligat i den nu aktuella tjänsteskrivelsen, eftersom detta är ett väl 
känt faktum i fråga om kommunala prisättningar. 
 
THAB och TBAB kan endast besluta om avgifter- och villkor på 
mark och områden som respektive bolag är ägare till. 
 
THAB:s styrelse har svårt att förstå resonemanget på sidan 8 i 
förvaltningsens tjänsteskrivelse, att en fusion av de båda bolagen 
skulle ändra förutsättningar för fullmäktiges exklusiva beslutsrätt om 
avgifter- och villkor för kommunens egen mark.  
 
THAB:s styrelse stödjer sig mot det faktum att kommunfullmäktige 
beslutade 2020-01-23 om nya taxor för kommunens kajplats- och 
vattenområden. Avgifterna baseras tillfullo på THAB:s avgifter och 
indexhöjning. Förvaltningen anser i tjänsteutåtandet inför beslut i 
kommunfullmäktige att THAB:s avgifter är marknadsmässiga och 
tjänstemännen föreslår därför samma avgifter. Genom detta beslut är 
därmed skillnaderna undanröjda, varför motivering mot denna 
bakgrund om att fusionera THAB och TBAB saknar all grund.  
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THAB:s styrelse vill också påtala att PWC:s utredning är utförd 2019, 
dvs. innan kommunfullmäktige 2020-01-23 beslutade om nya 
harmoniserade avgifter.  
 
I övrigt saknar  innehållet i tjänsteutlåtanden på sidan 8 direkt 
substans, då det enligt uppgift både historiskt och i dagsläget inte 
finns en personalstyrka i TBAB med relevant utbildning, erfarenhet 
och kompetens av fastighetsrättsliga frågor. Komplicerade ärenden 
och problematik kring fastighetsrättsliga frågor tar THAB hjälp och 
råd av kommunjuristerna och/eller av extern fastighetsjurist, då det 
vid enstaka tillfällen uppstår ett sådant behov. Enligt uppgift köper 
TBAB också in sådan kompetens vid behov. 
 
 
7. Förslag till beslut  

Utredningarna och tjänsteskrivelsen har inte kunnat redovisa och påvisa 
några sakliga skäl och uppenbara samhällsekonomiska vinster med att 
fusionera THAB och TBAB. Med anledning av detta föreslår THAB:s 
styrelse att bolaget skall finnas kvar i nuvarande form och fortsätta bedriva 
samhällsnyttig verksamhet till gagn för kommunens innevånare och dess 
ägare Tjörns kommun.  

Styrelsen i THAB föreslår kommunstyrelsen att besluta om att det 
uppdrag om översyn av bolagsstrukturen som kommunfullmäktige tog 
beslut om 2018-05-17 nu är slutfört. THAB:s styrelse föreslår vidare 
att kommunstyrelsen fastställer att det saknas skäl att ändra den 
nuvarande bolagsstrukturen inom kommunen. 

 

Styrelsen för 

Tjörns Hamnar AB 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-20 

Styrelsemöte nr. 2

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 37 

Svar på remiss: Framtida struktur för Tjörns kommuns 
bolagskoncern 

2020/13 

Beslut 
Styrelsen för Tjörns Bostads AB beslutar att yttra sig enligt: 

Att förorda att kommunfullmäktige beslutar att nuvarande bolag 
och verksamheter kvarstår oförändrat.  

Att en översyn av bolagsordningar och ägardirektiv genomförs i 
dialog med bolagen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-05-17 §75 att ge kommunstyrelsen 
i uppdrag att genomföra en översyn av bolagsstrukturen. 
Bolagsutredningen samt förslag på åtgärder skickas nu på remiss till 
kommunens bolag för att inhämta bolagens synpunkter på 
utredningens resultat och förslag på åtgärder. 

Utredaren har tagit fram två förslag: 

1. THAB, TBAB och TMÅAB ska omstruktureras och all verksamhet 
ska bedrivas i ett bolag.  

2. Nuvarande bolag och verksamheter ska kvarstå oförändrat. En 
översyn av bolagsordningar och ägardirektiv ska genomföras. 

Tjörns Bostads AB har handlagt ärendet och kommit fram till följande: 

TBAB ser stora organisatoriska risker med en sammanslagning av 
dotterbolagen. Erfarenheten har visat att det finns en problematik med 
att ha verksamhetslokaler och bostäder i samma bolag och att då även 
flytta över kommersiella lokaler bedöms som riskfyllt och att en 
konfliktskapande organisationsstruktur bildas.  

TBAB ser ingen samhällsekonomisk vinst i att ha ett ”storbolag” utan 
föreslår att nuvarande bolagsstruktur med tre dotterbolag kvarstår och 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-20 

Styrelsemöte nr. 2

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

att en översyn av ägardirektiv och bolagsordnings ses över i dialog med 
bolagen. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2018-05-17, § 75 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-19, § 178 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-11, § 122 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-05-12 
Tjänsteutlåtande angående remiss av förslag kopplat till utredning 
angående bolagsstruktur  
Hyressättning på affärsmässiga grunder 
PM Frågor rörande organisationsstruktur beträffande 
verksamhetslokaler 
Magnusson 210114 Tjörns Kommun MEMO- omstrukturering 
Utredning av bolagsstrukturen i Tjörns Kommuns bolagskoncern 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Svar på remiss ”Förslag kopplat till utredning 
angående bolagsstruktur” 

Förslag till beslut 
Styrelsen för Tjörns Bostads AB beslutar att yttra sig enligt alternativ 1 
eller 2:  

Alternativ 1 

1. Besluta om att nuvarande bolagsstruktur med tre dotterbolag 
kvarstår oförändrat.    

2. Besluta om att ägardirektiv och bolagsordning ses över i dialog 
med bolagen. 

3. Besluta om att kommunfullmäktiges uppdrag från 2018-05-17 
§75 nu är slutfört. 

Alternativ 2 

Att förorda att kommunfullmäktige beslutar att nuvarande bolag och 
verksamheter kvarstår oförändrat.  

Att en översyn av bolagsordningar och ägardirektiv genomförs i dialog 
med bolagen.  

 

 

 

Sammanfattning 
Utredaren har tagit fram två förslag: 

1. THAB, TBAB och TMÅAB ska omstruktureras och all 
verksamhet ska bedrivas i ett bolag.  

2. Nuvarande bolag och verksamheter ska kvarstå oförändrat. En 
översyn av bolagsordningar och ägardirektiv ska genomföras. 

 
 
 

102



  2 (5)  

 

  2021-05-12 Dnr 2020/13-107 

 

 

 
Tjörns Bostads AB  Telefon 0304-60 10 00 Org.nr 556530-7260 

E-post kommun@tjorn.se Säte Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 
471 80 Skärhamn 

 
Internet www.tjorn.se   

 
 

Tjörns Bostads AB har handlagt ärendet och kommit fram till följande: 
 
TBAB ser stora organisatoriska risker med en sammanslagning av 
dotterbolagen. Erfarenheten har visat att det finns en problematik med att 
ha verksamhetslokaler och bostäder i samma bolag och att då även flytta 
över kommersiella lokaler bedöms som riskfyllt och att en 
konfliktskapande organisationsstruktur bildas.  
TBAB ser ingen samhällsekonomisk vinst i att ha ett ”storbolag” utan 
föreslår att nuvarande bolagsstruktur med tre dotterbolag kvarstår och att 
en översyn av ägardirektiv och bolagsordnings ses över i dialog med 
bolagen.  
 
 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2018-05-17, § 75 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-19, § 178 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-11, § 122 

Bilagor 
Tjänsteutlåtande angående remiss av förslag kopplat till utredning 
angående bolagsstruktur  

Hyressättning på affärsmässiga grunder 

PM Frågor rörande organisationsstruktur beträffande verksamhetslokaler 

Magnusson 210114 Tjörns Kommun MEMO- omstrukturering 

Utredning av bolagsstrukturen i Tjörns Kommuns bolagskoncern 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Ärende 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-05-17 §75 att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att genomföra en översyn av bolagsstrukturen. 
Bolagsutredningen samt förslag på åtgärder skickas nu på remiss till 
kommunens bolag för att inhämta bolagens synpunkter på utredningens 
resultat och förslag på åtgärder. 
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Utredningen presenterar två förslag: 
1. THAB, TBAB och TMÅAB ska omstruktureras och all 

verksamhet ska bedrivas i ett bolag. TMÅAB:s verksamhet ska 
överlåtas genom en inkråmsöverlåtelse. THAB och TBAB ska 
slås samman genom en fusion. Efter omstruktureringen ska all 
verksamhet bedrivas i ett bolag vars huvudsakliga verksamhet ska 
bestå i att äga och förvalta fastigheter 

2. Nuvarande bolag och verksamheter ska kvarstå oförändrat. En 
översyn av bolagsordningar och ägardirektiv ska genomföras. 

 
Syftet med bolagsutredningen har varit att utredningen ska presentera ett 
förslag på en bolagsstruktur som är ändamålsenlig och effektiv. TBAB 
har granskat hur detta kan uppnås utifrån sin verksamhet. 
 
 
Tjörns Bostads AB har handlagt ärendet och kommit fram till följande: 
 
Analys av förslag 1 
 
Inledning  
Bolagsutredningen har pågått under tre år och förslaget om en 
sammanslagning ska träda i kraft först efter valet 2022. Den långa 
handläggningstiden har varit och är fortsatt en påfrestning för 
verksamheten då det skapar en osäkerhet kring framtida planering. 
 
En underliggande orsak till att bolagsutredningen startade våren 2018 var 
ett misstroende mot TBAB och bolagets förmåga att hantera både 
verksamhetslokaler och bostäder i samma bolag. Gränsdragningen 
mellan de olika uppdragen ansågs otydlig och det fanns kritik mot att den 
ena delen finansierade den andra och ”vice versa”. TBAB var också 
ifrågasatt för ett dåligt underhåll och fick kritik för att lokalerna inte var 
ändamålsenliga. Kritiken mot TBAB grundade sig på att det rådde en 
okunskap kring kommunens ansvar i lokalförsörjningsprocessen vilket 
bekräftades i den granskning som genomfördes 2019 av revisionsbyrån 
EY ”Granskning av lokalförsörjningsprocessen i Tjörns Kommun”. EY 
skriver i sin slutsats” Utifrån granskningens syfte och grunderna för 
ansvarsprövning är vår sammanfattande bedömning att kommunstyrelsen 
inte har säkerställt en ändamålsenlig och effektiv 
lokalförsörjningsprocess. Vi anser att det finns stora brister avseende 
roll-och ansvarsfördelning, samverkan, tillräckliga underlag för att 
bedöma verksamhetens lokalbehov på kort och lång sikt, hur 
lokalförsörjningsprocessen beaktas i investeringsbudget samt uppföljning 
av huruvida lokaler och anläggningar är kostnadseffektiva och 
ändamålsenliga”. 
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Idag pågår ett koncernövergripande arbete med att ta fram en policy, 
riktlinjer och rutiner för lokalförsörjningen i Tjörns kommun, i detta 
arbete ingår TBAB. 
 
TBAB har under de år som bolagsutredningen pågått genomfört en 
organisationsförändring och har nu en verksamhet som är anpassad, så 
långt det är möjligt, att möta upp de krav som ställs på ett kommunägt 
bolag där både verksamhetslokaler och bostäder ingår, samt lokalvård. 
Målsättningen med förändringsarbetet har varit att uppnå en effektiv och 
målstyrd verksamhet som arbetar utifrån Tjörns vision och 
kommunfullmäktiges mål. Ett prioriterat mål har varit att tydliggöra 
gränsdragningen mellan bostäder och verksamhetslokaler och i detta 
arbete har bland annat ingått byte av ekonomisystem, fastighetssystem 
och införande av nytt ledningssystem.  
 
 
Resultat  
Förslaget skulle innebära att TBAB blir kommunens enda dotterbolag 
med en rad olika uppdrag, från att förvalta bostäder och 
verksamhetslokaler till att även omfatta kommersiella lokaler, mark, 
värmeverk, gästhamnar, arrende av sjöbodar mm. Utöver att äga och 
förvalta fastigheter ska också måltidsverksamhet och färjetrafik flyttas 
över till bolaget. 
Nettoomsättningen i TBAB skulle öka från 130 MSEK till 200 MSEK 
och antalet anställda från 50 till närmare 100.  
 
 
Risk-och konsekvensanalys  
TBAB ser stora organisatoriska risker med en sammanslagning av 
dotterbolagen. Erfarenheten har visat att det finns en problematik med att 
ha verksamhetslokaler och bostäder i samma bolag och att då även flytta 
över kommersiella lokaler bedöms som riskfyllt och att en 
konfliktskapande organisationsstruktur bildas.  
En sammanslagning skulle innebära att allt arbete som TBAB lagt ner de 
senaste åren på sin organisationsförändring och dess uppbyggnad av IT-
stödsystem får rivas upp och göras om. Risken är att den drivkraft och 
det engagemang som finns idag försvinner och att det blir en 
kompetensflykt av medarbetare med specialistkompetens. En 
kompetensflykt skulle bli förödande i ett läge då TBAB förväntas bygga 
upp ett nytt ”storbolag” och risken är att det krockar med 
genomförandefasen av skolstrukturen. 
Arbetsbelastningen bedöms bli mycket hög och konsekvenserna är 
svårbedömda. 
Det kommer också krävas ekonomiska, juridiska och administrativa 
resurser utöver vad som finns idag inom bolaget. Likaså skatteexperter. 
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 TBAB ser inga långsiktiga ekonomiska vinster med en 
sammanslagning då det även i fortsättningen kommer att krävas 
den bemanning och den specialistkompetens som de olika 
bolagen besitter idag.  

 TBAB ser inte hur ändamålsenlighet ska uppnås med ett 
”storbolag” som utöver bostäder och verksamhetslokaler även ska 
omfatta kommersiella lokaler, gästhamnar, sjöbodar, mark, 
arrenden mfl 
 

 
 
Analys av förslag 2 
 
Risk och konsekvensanalys av förslag 2 
TBAB ser inga organisatoriska risker med förslaget om att ha kvar 
nuvarande bolagsstruktur. Behov finns dock av att ägardirektiv och 
bolagsordning uppdateras. 
 
 
Slutsats  
TBAB ser inga ekonomiska eller organisatoriska vinster med en 
sammanslagning eller hur ändamålsenligheten ska uppnås med ett 
”storbolag” på Tjörn.  
TBAB bedömer att nuvarande bolagsstruktur med tre dotterbolag 
kvarstår oförändrat men att det finns behov av att ägardirektiv och 
bolagsordning ses över.  
  

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

 

 
 
 
Solbritt Törnqvist 

VD Tjörns Bostads AB
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-19 

Styrelsemöte nr. 2

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 30 

Svar på remiss: Framtida struktur för Tjörns kommuns 
bolagskoncern 

2020/9 

Beslut 
Styrelsen för Tjörns Måltids AB beslutar: 

Att förorda att kommunfullmäktige beslutar att nuvarande bolag 
och verksamheter kvarstår oförändrat.  
Att en översyn av bolagsordningar och ägardirektiv genomförs.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-05-17 §75 att ge kommunstyrelsen 
i uppdrag att genomföra en översyn av bolagsstrukturen. 
Bolagsutredningen samt förslag på åtgärder skickas nu på remiss till 
kommunens bolag för att inhämta bolagens synpunkter på 
utredningens resultat och förslag på åtgärder. 

Utredaren har tagit fram två förslag: 

1. THAB, TBAB och TMÅAB ska omstruktureras och all verksamhet 
ska bedrivas i ett bolag.  

2. Nuvarande bolag och verksamheter ska kvarstå oförändrat. En 
översyn av bolagsordningar och ägardirektiv ska genomföras. 

Tjörns Måltids AB har handlagt ärendet och kommit fram till följande: 

Förslaget att organisera måltidsverksamhet tillsammans med lokalvård 
och fastighetsskötsel är en vedertagen lösning inom kommunal 
förvaltning. Det som TMÅAB ställer sig tveksam till är att 
måltidsverksamheten föreslås ingå i ett bolag vars huvudsakliga 
verksamhet är att äga och förvalta fastigheter. Risken med ett bolag av 
denna dignitet är att måltidsfrågorna hamnar i skymundan. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2018-05-17, § 75 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-19, § 178 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-11, § 122 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-19 

Styrelsemöte nr. 2

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-05-12 
Tjänsteutlåtande angående remiss av förslag kopplat till utredning 
angående bolagsstruktur  
Hyressättning på affärsmässiga grunder 
PM Frågor rörande organisationsstruktur beträffande 
verksamhetslokaler 
Magnusson 210114 Tjörns Kommun MEMO- omstrukturering 
Utredning av bolagsstrukturen i Tjörns Kommuns bolagskoncern 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Svar på remiss ”Förslag kopplat till utredning 
angående bolagsstruktur” 

Förslag till beslut 
Styrelsen för Tjörns Måltids AB beslutar:   

Att förorda att kommunfullmäktige beslutar att nuvarande bolag och 
verksamheter kvarstår oförändrat.  
Att en översyn av bolagsordningar och ägardirektiv genomförs.  

 

Sammanfattning 
Utredaren har tagit fram två förslag: 

1. THAB, TBAB och TMÅAB ska omstruktureras och all 
verksamhet ska bedrivas i ett bolag.  

2. Nuvarande bolag och verksamheter ska kvarstå oförändrat. En 
översyn av bolagsordningar och ägardirektiv ska genomföras. 

 
Tjörns Måltids AB har handlagt ärendet och kommit fram till följande: 
 
Förslaget att organisera måltidsverksamhet tillsammans med lokalvård 
och fastighetsskötsel är en vedertagen lösning inom kommunal 
förvaltning. Det som TMÅAB ställer sig tveksam till är att 
måltidsverksamheten föreslås ingå i ett bolag vars huvudsakliga 
verksamhet är att äga och förvalta fastigheter. Risken med ett bolag av 
denna dignitet är att måltidsfrågorna hamnar i skymundan. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2018-05-17, § 75 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-19, § 178 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-11, § 122 

Bilagor 
Tjänsteutlåtande angående remiss av förslag kopplat till utredning 
angående bolagsstruktur  
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Hyressättning på affärsmässiga grunder 

PM Frågor rörande organisationsstruktur beträffande verksamhetslokaler 

Magnusson 210114 Tjörns Kommun MEMO- omstrukturering 

Utredning av bolagsstrukturen i Tjörns Kommuns bolagskoncern 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade 2018-05-17 §75 att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att genomföra en översyn av bolagsstrukturen. 
Bolagsutredningen samt förslag på åtgärder skickas nu på remiss till 
kommunens bolag för att inhämta bolagens synpunkter på utredningens 
resultat och förslag på åtgärder. 
 
Utredningen presenterar två förslag: 

1. THAB, TBAB och TMÅAB ska omstruktureras och all 
verksamhet ska bedrivas i ett bolag. TMÅAB:s verksamhet ska 
överlåtas genom en inkråmsöverlåtelse. THAB och TBAB ska 
slås samman genom en fusion. Efter omstruktureringen ska all 
verksamhet bedrivas i ett bolag vars huvudsakliga verksamhet ska 
bestå i att äga och förvalta fastigheter 

2. Nuvarande bolag och verksamheter ska kvarstå oförändrat. En 
översyn av bolagsordningar och ägardirektiv ska genomföras. 

 
Syftet med bolagsutredningen har varit att ta fram ett förslag på en 
bolagsstruktur som är ändamålsenlig och effektiv. TMÅAB har utifrån 
sin verksamhet tittat på hur detta mål uppfylls. 
 
Tjörns Måltids AB har handlagt ärendet och yttrar sig enligt följande. 

Analys av förslag 1 

Bolagsutredningen har pågått under tre år och i den första utredningen 
berördes inte TMÅAB med anledning av att Orust Kommun var 
delägare. I nu liggande förslag föreslås en sammanslagning av samtliga 
dotterbolag i Tjörns Kommun, inklusive TMÅAB, hur det ställer sig med 
relationen till Orust Kommun är svårbedömt.  

Förslaget att organisera måltidsverksamhet tillsammans med lokalvård 
och fastighetsskötsel är en vedertagen lösning inom kommunal 
förvaltning. Fram till år 2008 hade Tjörns kommun en Teknik-och 
serviceförvaltning där bland annat lokalvård, måltider och färjetrafik 
ingick. Det som skiljer sig mot tidigare erfarenheter jämfört med 
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utredarens förslag är att måltidsverksamheten föreslås ingå i ett bolag 
vars huvudsakliga verksamhet är att äga och förvalta fastigheter. Risken 
med ett bolag av denna dignitet är att måltidsfrågorna hamnar i 
skymundan. 

TMÅAB ser inga direkta vinster med ett så stort bolag där besluten 
flyttas längre från verksamheten och ställer sig tveksam till hur 
ändamålsenligheten ska uppnås när utrymme för sakfrågorna blir mindre.  

TMÅAB kommer därmed föreslå kommunstyrelsen att besluta om 
förslag 2 där nuvarande bolagsstruktur med tre dotterbolag kvarstår 
oförändrat och att bolagsordning och ägardirektiv ses över. 

 

Barnperspektivet 
Tjörns Måltids AB har använt Tjörns kommuns barnchecklista och 
kommit fram till att beslutet kan påverka, få konsekvenser för eller på 
annat sätt beröra barn. 

 

Konsekvensbeskrivning  
TMÅAB ser den långa handläggningstiden som en risk ur 
arbetsmiljöperspektiv och önskar ett beslut i frågan. 

 

 

Solbritt Törnqvist 
VD Tjörns Måltids AB 
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Förslag till beslut avseende ”Bolagsstrukturen”. 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta: 
 

1. Uppdraget om översyn av bolagsstrukturen som Kommunfullmäktige tog beslut om 
2018-05-17 är nu slutfört. 

 

2. Kommunstyrelsen föreslår vidare att fullmäktige fastställer att det saknas skäl att 
ändra den nuvarande bolagsstrukturen för de kommunala bolagen. 

 

3. Uppdrag ges till Kommunstyrelsen att göra en översyn om det finnes skäl att ändra 
nuvarande ägardirektiv och bolagsordningar för Tjörns Hamnar AB, Tjörns Bostads 
AB, Tjörns Måltids AB samt Tjörns Kommunala Förvaltnings AB. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-06-03 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 113 

Tjörns kommuns delårsbokslut per april 2021 

2021/130 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Godkänna Tjörns kommuns delårsbokslut per april 2021. 

2. Kommunstyrelsen uppdras att ta fram åtgärder för att hålla 
sina angivna budgetramar 2021. 

3. 5 Mkr tillförs barn- och utbildningsnämndens budgetram 2021, 
detta som en permanent nivåhöjning för att förstärka 
verksamheten och starta arbetet med att arbeta av den 
”utbildningsskuld” som byggts upp under 2020 och 2021. 

Sammanfattning 
Tjörns kommuns delårsresultat till och med april 2021 uppgår till 
+31,0 mkr. Detta kan jämföras med det budgeterade resultatet för 
samma period som uppgår till +3,9 mkr. Resultatet motsvarande 
period föregående år uppgick till +11,3 mkr. 

Prognosen för helårsresultatet visar på ett resultat om +29,9 mkr 
mot budgeterat helårsresultat om +5,3 mkr vilket innebär en 
prognostiserad positiv avvikelse på +24,6 mkr. Prognosen för 
helåret är osäker till följd av den rådande situationen med 
pandemin då framför allt skatteintäkterna är svåra att förutse. 

Totalt är det 88 prioriterade mål som beslutats av nämnderna för 
2021. Av dessa är 4,5 % "i hög grad" eller "helt uppfyllda", 75 % är 
"delvis uppfyllda" och 12,5 % är "Ej uppfyllda". 8 % av målen har 
vid delåret lämnats utan bedömning. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-20, § 119 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-04-30 
Delårsbokslut april 2021 för Tjörns kommun 

113



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-06-03 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut. 

Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

1. Godkänna Tjörns kommuns delårsbokslut per april 2021 

2. Kommunstyrelsen uppdras att ta fram åtgärder för att hålla 
sina angivna budgetramar 2021. 

3. 5 Mkr tillförs barn- och utbildningsnämndens budgetram 2021, 
detta som en permanent nivåhöjning för att förstärka 
verksamheten och starta arbetet med att arbeta av den 
”utbildningsskuld” som byggts upp under 2020 och 2021. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Bo Bertelsens (M) 
förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Bo Bertelsens (M) förslag. 

Nej-röst för Rosalie Sanyangs (S) förslag. 

Omröstningsresultat 
4 Ja-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), George Strömbom 
(C), Martin Johansson (-) fd (SD). 

5 Nej-röster, Magne Hallberg (KD), Tanja Siladji Dahne (MP), Rosalie 
Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Benny Halldin (S). 

2 avstår, Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson (TP). 

Rosalie Sanyangs (S) förslag väljs. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 119 

Tjörns kommuns delårsbokslut per april 2021 

2021/130 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Tjörns kommuns delårsresultat till och med april 2021 uppgår till 
+31,0 mkr. Detta kan jämföras med det budgeterade resultatet för 
samma period som uppgår till +3,9 mkr. Resultatet motsvarande 
period föregående år uppgick till +11,3 mkr. 

Prognosen för helårsresultatet visar på ett resultat om +29,9 mkr 
mot budgeterat helårsresultat om +5,3 mkr vilket innebär en 
prognostiserad positiv avvikelse på +24,6 mkr. Prognosen för 
helåret är osäker till följd av den rådande situationen med 
pandemin då framför allt skatteintäkterna är svåra att förutse. 

Totalt är det 88 prioriterade mål som beslutats av nämnderna för 
2021. Av dessa är 4,5 % "i hög grad" eller "helt uppfyllda", 75 % är 
"delvis uppfyllda" och 12,5 % är "Ej uppfyllda". 8 % av målen har 
vid delåret lämnats utan bedömning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-04-30 
Delårsbokslut april 2021 för Tjörns kommun 
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 2021-04-30 Dnr 2021/130-042 

Kommunstyrelsen 

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

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Tjänsteutlåtande - Tjörns kommuns delårsbokslut per 
april 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna Tjörns kommuns 
delårsbokslut per april 2021. 

Sammanfattning 
Tjörns kommuns delårsresultat till och med april 2021 uppgår till +31,0 
mkr. Detta kan jämföras med det budgeterade resultatet för samma 
period som uppgår till +3,9 mkr. Resultatet motsvarande period 
föregående år uppgick till +11,3 mkr. 

Prognosen för helårsresultatet visar på ett resultat om +29,9 mkr mot 
budgeterat helårsresultat om +5,3 mkr vilket innebär en prognostiserad 
positiv avvikelse på +24,6 mkr. Prognosen för helåret är osäker till följd 
av den rådande situationen med pandemin då framför allt 
skatteintäkterna är svåra att förutse. 

Totalt är det 88 prioriterade mål som beslutats av nämnderna för 2021. 
Av dessa är 4,5 % "i hög grad" eller "helt uppfyllda", 75 % är "delvis 
uppfyllda" och 12,5 % är "Ej uppfyllda". 8 % av målen har vid delåret 
lämnats utan bedömning. 

Bilagor 
Delårsbokslut april 2021 för Tjörns kommun 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 

Ärendet  
Tjörns kommuns delårsresultat till och med april 2021 uppgår till  
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+31,0 mkr. Detta kan jämföras med det budgeterade resultatet för 
samma period som uppgår till +3,9 mkr. Resultatet motsvarande period 
föregående år uppgick till +11,3 mkr. 

Prognosen för helårsresultatet visar på ett resultat om +29,9 mkr mot 
budgeterat helårsresultat om +5,3 mkr vilket innebär en prognostiserad 
positiv avvikelse på +24,6 mkr. Prognosen för helåret är osäker till följd 
av den rådande situationen med Corona då framför allt 
skatteintäkterna är svåra att prognostisera. 

Totalt är det 88 prioriterade mål som beslutats av nämnderna för 2021. 
Av dessa är 4,5 % "i hög grad" eller "helt uppfyllda", 75 % är "delvis 
uppfyllda" och 12,5 % är "Ej uppfyllda". 8 % av målen har vid delåret 
lämnats utan bedömning. 

Delårsresultatet: 

Det samlade delårsresultatet på +31,0 mkr jämfört mot budgeterat +3,9 
mkr visar en positiv avvikelse om +27,1 mkr. Främst är det 
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden som står för den 
positiva budgetavvikelsen med +16,1 mkr. Även övriga nämnder 
avviker positivt. Kommunövergripande poster samt finansiering 
avviker positiv om +3,2 mkr.  

Helårsprognos: 

Prognosen för helårsresultatet visar på ett resultat om +29,9 mkr att 
jämföra med budgeterat helårsresultat om +5,3 mkr. Detta innebär en 
prognostiserad positiv budgetavvikelse om +24,6 mkr.  

Helårsprognos för nämndernas verksamheter visar en positiv 
budgetavvikelse med +5,8 mkr. De kommunövergripande posternas 
helårsprognos visar en positiv budgetavvikelse +0,7 mkr. Ett positivt 
finansnetto +2,6 mkr och högre avskrivningskostnader -0,5 mkr. I 
prognosen avviker skatteintäkter och generella statsbidrag positivt med 
+16,0 mkr. Prognosen för helåret är osäker till följd av den rådande 
situationen med pandemin då framför allt skatteintäkterna är svåra att 
prognostisera. 
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Avstämning mot ”God ekonomisk hushållning” tom april: 

De båda finansiella målen är uppfyllda till och med april. Soliditeten 
uppgår till 38,1 % vilket överskrider mål som är 25 % och resultat i 
förhållande till skatteintäkter och generella bidrag till och med perioden 
uppgår till 9,3 % vilket överskrider målet om 0,5 %. 

Även verksamhetsmålet anses uppfyllt då andelen prioriterade mål i 
nämnderna som är helt eller delvis uppfyllda till och med april uppgår 
till 79,5 %, vilket överstiger målet om 75 %. Därmed anses kriterierna 
för god ekonomisk hushållning till och med delår april vara uppfyllda. 

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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1 Ekonomiskt resultat 

1.1 Resultaträkning 
 

 Periodens 
resultat 

Periodens 
budget 

Periodens 
resultat 
föregående 
år 

Helårs 
budget 

Helårs 
prognos 

Verksamhetens 
intäkter 

88,5  85,9   

Verksamhetens 
kostnader 

-377,7  -384,2   

Verksamhetens 
nettokostnad 

-289,2 -315,9 -298,3 -954,2 -947,7 

Avskrivningar -15,2 -15,2 -14,1 -45,5 -46,0 

Verksamhetens 
nettokostnad 

-304,4 -331,1 -312,4 -999,7 -993,7 

Skatteintäkter 
och generella 
statsbidrag 

332,9 333,7 324,2 1001,0 1017,0 

Verksamhetens 
resultat 

28,5 2,6 11,8 1,3 23,3 

Finansiella 
intäkter 

4,2 4,0 2,2 12,0 12,6 

Finansiella 
kostnader 

-1,7 -2,7 -2,7 -8,0 -6,0 

Resultat efter 
finansiella 
poster 

31,0 3,9 11,3 5,3 29,9 

Resultat 31,0 3,9 11,3 5,3 29,9 
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1.2 Kassaflödesanalys 
 2021-04-30 2020-04-30 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN   

Verksamhetens intäkter 88,5 85,9 

Verksamhetens kostnader -377,7 -384,2 

Justering för gjorda avsättningar 0,0 0,0 

Justering för reavinster vid försäljning av anläggn.tillgångar 0,0 0,0 

Verksamhetens nettokostnad -289,2 -298,3 

   

Skatteintäkter och utjämning 332,9 324,2 

Finansiella intäkter 4,2 2,2 

Finansiella kostnader -1,7 -2,7 

Medel från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 46,2 25,4 

   

Ökning(-) minskning(+) av förråd/lager -0,2 -0,1 

Ökning(-) minskning(+) av kortfristiga fordringar -31,2 -12,0 

Ökning(+) minskning(-) av kortfristiga skulder -18,9 -19,5 

Ökning(+) minskning(-) av långfristiga rörelseskulder -0,6 -0,4 

Medel från förändringar i rörelsekapitalet -50,9 -32,0 

   

MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN -4,7 6,6 

   

INVESTERINGSVERKSAMHETEN   

Förvärv av materiella tillgångar -20,6 -34,7 

Försäljning av materiella tillgångar 0,0 0,0 

Investering i finansiella tillgångar 0,0 0,0 

Försäljning av finansiella tillgångar 0,0 0,0 

Nedskrivning 0,0 0,0 

MEDEL FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -20,6 -34,7 

   

FINANSIERING   

Utlåning   

Ökning av långfristig fordran 0,0 0,0 

Minskning av långfristig fordran 0,0 0,0 

Upplåning   

Nyupptagna lån 0,0 0,0 

Amortering av lån 0,0 0,0 

MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 0,0 0,0 

   

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -25,3 -41,3 

   

Likvida medel vid årets början 184,4 138,1 

Likvida medel vid periodens slut 159,1 96,8 
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1.3 Balansräkning 
Balansräkning (mkr) 2021-04-30 2020-12-31 

   

TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar   

Materiella anläggningstillgångar   

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 899,0 866,1 

Pågående ny-, till och ombyggnad 49,4 73,9 

Maskiner och inventarier 28,7 32,0 

Finansiella anläggningstillgångar   

Värdepapper och andelar 19,2 19,3 

Långfristiga fordringar 0,7 0,6 

Summa anläggningstillgångar 997,0 991,9 

   

Omsättningstillgångar   

Förråd mm 15,8 15,6 

Fordringar 121,6 90,3 

Kassa och bank 159,1 184,4 

Summa omsättningstillgångar 296,5 290,3 

   

SUMMA TILLGÅNGAR 1293,5 1282,2 

   

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   

Eget kapital   

Ingående eget kapital 461,7 411,1 

Periodens resultat 31,0 50,7 

Utgående eget kapital 492,7 461,7 

   

Avsättningar   

Avsättningar för pensioner 105,6 105,6 

Övriga avsättningar 11,8 12,0 

Summa avsättningar 117,4 117,6 

   

Skulder   

Långfristiga skulder 496,7 497,3 

Kortfristiga skulder 186,7 205,6 

Summa skulder 683,4 702,9 

   

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1293,5 1282,2 

   

Soliditet 38,1 % 36,0 % 
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1.4 Årets resultat 
Tjörns kommuns resultat per april uppgår till +31,0 mkr. Budgeterat 
resultat för perioden är +3,9 mkr. Resultatet för motsvarande period 
föregående år var +11,3 mkr. 

Nämndernas verksamhet till och med april avviker positivt mot budget 
med +23,5 mkr. Främst är det socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden som står för den positiva budgetavvikelsen med 
+16,1 mkr. Även övriga nämnder redovisar positiva budgetavvikelser, 
kommunstyrelsen +1,9 mkr, samhällsbyggnadsnämnden +2,5 mkr, 
kultur- och fritidsnämnden +1,9 mkr samt förvaltningsfastigheter +0,9 
mkr. Nämndernas positiva avvikelser förklaras till stor del av att det är 
tidigt på året. 

Kommunövergripande poster samt finansiering avviker positivt mot 
budget med +3,2 mkr. Främst är det kostnader kopplade till pensioner 
och outnyttjade driftskonsekvenser som står för den positiva 
budgetavvikelsen till och med april. Finansnettot för perioden visar en 
positiv avvikelse +1,2 mkr då kostnaderna är lägre än budgeterat. 

1.5 Bolagens resultat och balansräkningar 
 

RESULTATRÄKNING Tjörns 
Förvaltnings 
AB 

Tjörns 
Hamnar AB 

Tjörns 
Bostads AB 

Tjörns 
Måltids AB 

Verksamhetens 
intäkter 

0,0 14,1 48,3 10,7 

Verksamhetens 
kostnader 

0,0 -10,3 -36,6 -10,0 

Avskrivningar 0,0 -2,2 -7,3 0,0 

Verksamhetens 
nettokostnader 

0,0 1,7 4,4 0,7 

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 

Finansiella kostnader -0,1 -0,1 -2,4 0,0 

Resultat före 
extraordinära poster 

-0,1 1,6 2,0 0,7 

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 

Periodens 
resultat/Förändring 
av eget kapital 

-0,1 1,6 2,0 0,7 

     
Tabell: resultaträkning per bolag i kommunkoncernen 
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BALANSRÄKNING Tjörns 
Förvaltnings 
AB 

Tjörns 
Hamnar AB 

Tjörns 
Bostads AB 

Tjörns 
Måltids AB 

Anläggningstillgångar 45,4 114,0 692,5 0,1 

Omsättningstillgångar 10,8 3,4 16,4 6,6 

Kassa och bank 4,4 0,7 12,0 1,1 

Summa tillgångar 60,6 118,1 720,9 7,8 

Eget kapital 23,5 21,3 61,4 4,5 

Obeskattade reserver 0,0 25,2 0,0 0,1 

Avsättningar 0,0 0 6,4 0,0 

Långfristiga skulder 37,0 52,5 610,0 0,0 

Kortfristiga skulder 0,1 19,1 43,1 3,2 

Summa eget kapital, 
avsättningar och 
skulder 

60,6 118,1 720,9 7,8 

Tabell balansräkning per bolag i kommunkoncernen 

1.6 Bolagens resultat och prognos 

1.6.1 Tjörns Förvaltnings AB 
Tjörns kommunala förvaltnings AB är ett förvaltningsbolag vars syfte är 
att äga och förvalta aktier i de bolag som Tjörns kommun använder för 
sin verksamhet. Resultatet för perioden är ett underskott på -0,1 mkr 
vilket nästan uteslutande utgörs av räntekostnader på lån. Prognosen 
för helåret är -0,4 mkr. 

1.6.2 Tjörns Hamnar AB 
Tjörns Hamnar AB består av förvaltning av fastigheter och 
anläggningar, energiproduktion, färjetrafik samt hamnverksamhet. Alla 
magasin och bilhallar är fullt uthyrda. Tjörns Hamnar AB arbetar med 
att utveckla och utöka Wallhamnsområdet. Ett arbete som bland annat 
leder till fler arbetstillfällen i området. Resultatet för perioden är ett 
överskott på +1,6 mkr. Prognosen för helåret är ett överskott på +4 mkr. 

1.6.3 Tjörns Bostads AB 
Tjörns Bostads AB äger och förvaltar bostäder samt lokaler för 
kommunal verksamhet. Bolaget har 627 lägenheter och totalt ca 100 000 
kvadratmeter bostads- och lokalyta. En stor del av bolagets kapacitet 
används för att tillgodose kommunens behov av bostäder, 
verksamhetslokaler och övrig verksamhetsservice. Under 2021 fortsätter 
arbetet med implementering av nya stödsystem. Samtidigt fortsätter 
bolagets arbete med planerat underhåll av bolagets fastigheter samt 
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energieffektiviseringar. Resultatet för perioden uppgår till +2,0 mkr. 
Prognosen för helåret är ett överskott på +5,5 mkr. 

1.6.4 Tjörns Måltids AB 
Tjörns Måltids AB ska bedriva måltidsverksamhet och på uppdrag av 
Orust kommun och Tjörns kommun producera, servera och leverera 
måltider till förskolor, skolor och äldreomsorg. Resultatet för perioden 
uppgår till +0.7 mkr det beror på högre försäljningsintäkter jämfört med 
budget då budget fördelas över 12 månader medan intäkterna i hög 
grad följer läsårstiderna. Lägre personalkostnader än budget på grund 
av ej tillsatta tjänster. Prognosen för helåret är +0,1 mkr, detta beror på ej 
budgeterade nationella stöd. 

1.7 Förväntad utveckling 

1.7.1 God ekonomisk hushållning 
Kommunallagen ställer krav på att kommuner ska ha en god ekonomisk 
hushållning, vilket innefattar både ett finansiellt- och ett 
verksamhetsperspektiv. God ekonomisk hushållning förväntas i Tjörns 
kommun uppnås när andelen prioriterade mål i nämnderna som är helt 
eller delvis uppfyllda uppgår till 75 procent och de finansiella målen är 
uppfyllda.  

Andelen prioriterade mål i nämnderna som är helt eller delvis uppfyllda 
till och med april är 79,5 procent. Måluppfyllelsen förväntas även att 
överstiga målet 75 procent på helår.  

Även de finansiella målen är uppfyllda då soliditeten uppgår till 38,1 
procent och periodens resultat uppgår till 9,3 procent av skatteintäkter 
och generella statsbidrag. Därmed anses kriterierna för god ekonomisk 
hushållning per april vara uppfyllda. God ekonomisk hushållning 
förväntas även att uppnås på helår. 

1.7.2 Finansiella mål 
Soliditet 
Finansiella målet för soliditet är 25 procent. 

Soliditeten för perioden uppgår till 38,1 procent vilket är högre än det 
finansiella målet 25 procent. Målet är därmed uppfyllt. Även i 
prognosen för helåret förväntas soliditeten överstiga 25 procent vilket 
innebär att målet för helår förväntas att uppfyllas. 

Årets resultat 
Finansiella målet för årets resultat i förhållande till skatteintäkter och 
generella statsbidrag är 0,5 procent. 
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Tjörns kommuns resultat per april uppgår till +31,0 mkr vilket 
motsvarar 9,3 procent av skatteintäkter och de generella statsbidragen. 
Det finansiella målet är 0,5 procent av skatteintäkter och de generella 
statsbidragen vilket innebär att målet därmed är uppfyllt per april. 
Målet förväntas även att uppnås på helår. 

1.7.3 Helårsprognos 
Helårsprognosen för Tjörns kommun visar på ett resultat om +29,9 mkr 
att jämföra med budgeterat helårsresultat om +5,3 mkr. Detta innebär en 
prognostiserad positiv budgetavvikelse med +24,6 mkr. 

Helårsprognos för nämndernas verksamheter visar en positiv 
budgetavvikelse med +5,8 mkr. Den positiva budgetavvikelsen beror 
framför allt på samhällsbyggnadsnämndens positiva budgetprognos där 
VA prognostiserar ett överskott om +3,9 mkr. De kommunövergripande 
posternas helårsprognos visar en positiv budgetavvikelse +0,7 mkr. Ett 
positivt finansnetto +2,6 mkr och högre avskrivningskostnader -0,5 mkr. 
I prognosen avviker skatteintäkter och generella statsbidrag positivt 
med +16,0 mkr. 

Den senaste skatteprognosen som helårsprognosen utgår ifrån visar en 
positiv budgetavvikelse om +16,0 mkr. I senaste skatteprognosen väntas 
en starkare tillväxt av timmar 2021 jämfört med tidigare prognos. 
Prognosen för helåret är osäker till följd av den extraordinära 
situationen med Covid-19 då framför allt skatteintäkterna är svåra att 
prognostisera. Det finns också en osäkerhet kring pandemins påverkan 
på verksamheterna. 
  

129



 

Sida 12 (54) 
Delårsrapport april 2021  

Tjörns kommun 

1.7.4 Balanskravsresultat 
Balanskravsresultat Periodens 

resultat 
Helårs prognos 

Årets resultat enligt 
resultaträkningen 

31,0 29,9 

Samtliga realisationsvinster 0,0 0,0 

Realisationsvinster enligt 
undantagsmöjlighet 

  

Realisationsförluster enligt 
undantagsmöjlighet 

  

Orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper 

  

Återföring av orealiserade vinster och 
förluster i värdepapper 

  

Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 

31,0 29,9 

Reservering av medel till 
resultatutjämningsreserv 

  

Användning av medel från 
resultatutjämningsreserv 

  

Balanskravsresultat 31,0 29,9 

 

Enligt kommunallagen ska kommunen bedriva verksamheten så att 
intäkterna överstiger kostnaderna. Ett negativt resultat efter 
balanskravsjusteringar ska regleras under de närmast följande tre åren. 
Balanskravsjusteringar innebär bland annat att realisationsvinster inte 
tas med i bedömningen om årets resultat uppfyller balanskravet. Tjörns 
kommun införde resultatutjämningsreserv 2020 och en reservering om 
40,7 mkr gjordes. 

Per sista april uppgår balanskravsresultatet till +31,0 mkr vilket innebär 
att balanskravsresultatet uppfylls. Prognos för helår visar på ett resultat 
på 29,9 mkr efter balanskravsjusteringar, vilket innebär att balanskravet 
förväntas uppfyllas även på helår. 
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1.8 Driftsredovisning 
 

(tkr) Intäkter 
utfall 

Kostnader 
utfall 

Periodens 
resultat 

Periodens 
budget 

Budget-
avvikelse 

Budget helår Prognos-
avvikelse 
helår 

KF inkl. valnämnd, revision mm  -839 -839 -1013 174 -3 040 0 

        

Kommunstyrelsen  -809 -809 -847 38 -2 540  

Verksamhet 15 915 -44 004 -28 089 -29 986 1 897 -89 958 -1 500 

Summa 15 915 -44 813 -28 898 -30 833 1 935 -92 498 -1 500 

        

Samhällsbyggnadsnämnd  -372 -372 -307 -65 -920  

Verksamhet 41 546 -48 427 -6 881 -9 400 2 519 -28 200 5 450 

Summa 41 546 -48 799 -7 253 -9 707 2 454 -29 120 5 450 

        

Kultur- och fritidsnämnd  -161 -161 -183 22 -550  

Verksamhet 1 818 -18 484 -16 666 -18 555 1 889 -55 666  

Summa 1 818 -18 645 -16 827 -18 739 1 912 -56 216 0 

        

Barn- och utbildningsnämnd  -263 -263 -260 -3 -780  

Verksamhet 16 695 -151 195 -134 500 -141 667 7 167 -425 000  

Summa 16 695 -151 458 -134 763 -141 927 7 164 -425 780 0 

        

Socialnämnd  -406 -406 -390 -16 -1 170  

Verksamhet 26 570 -141 054 -114 484 -123 483 8 999 -376 855 500 

Summa 26 570 -141 460 -114 890 -123 873 8 983 -378 025 500 

        

Förvaltningsfastigheter 8 606 -6 455 2 151 1 233 918 3 700 1 300 

        

S:a nämndsverksamhet 111 150 -412 469 -301 319 -324 858 23 539 -980 979 5 750 

        

Pensioner  -6 445 -6 445 -7 833 1 388 -23 500 -3 000 

Fastighets-/tomtförsäljning       1 200 

Driftskonsekv. investeringar    -1 240 1240 -3 721 1 500 

Heltidsresan    -500 500 -1 500 1 000 

Semesterlöneskuld  -500 -500 -500  -1 500  

Övriga poster 30 3 33  33   

Summa verksamhet 111 180 -419 411 -308 231 -334 932 26 701 -1 011200 6 450 

        

Finansiering mm  19 006 19 006 19 000 6 57 000  

        

Summa totalt 111 180 -400 405 -289 225 -315 932 26 707 -954 200 6 450 
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1.8.1 Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige redovisar för perioden en positiv budgetavvikelse 
på +0,2 mkr. Kommunfullmäktiges budget omfattar förutom sin egen 
verksamhet även revision, valnämnd och överförmyndarnämnd. 
Helårsprognosen beräknas enligt budget. 

1.8.2 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens verksamheter inklusive nämnd redovisar för 
perioden en positiv budgetavvikelse på +1,9 mkr. Den politiska 
verksamheten redovisar en budget i balans. Många av kommunkansliets 
avdelningar har en positiv budgetavvikelse. Låga personalkostnader på 
grund av en vakant tjänst samt bidrag för krisberedskap, civilförsvar 
och folkhälsa som ännu inte nyttjats enligt budget påverkar positivt. 

Helårsprognos för kommunstyrelsens verksamheter beräknas 
sammantaget att bli -1,5 mkr. Detta då köp av räddningstjänst från SBRF 
förväntas få en negativ budgetavvikelse på -1,5 mkr, Tjörns del av SBRFs 
totala helårsprognos på -4,0 mkr 

Kommunkansliets avdelningar, Kommungemensamma kostnader och 
Oförutsett/Projekt & Utveckling räknar med en helårsprognos på +-0,0 
mkr i avvikelse. Prognosen är dock osäker då det är tidigt på året och 
fortsatt osäkerhet råder kring pandemiläget och sommarens evenemang 
bland annat. 

1.8.3 Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar för perioden en positiv 
budgetavvikelse på +2,5 mkr. Sammantaget för alla verksamheter är att 
intäkter och kostnader faller ut olika under året vilket ger periodens 
resultat. 

Samhällsbyggnadsnämndens helårprognos beräknas ge en positiv 
budgetavvikelse på +5,4 mkr. Prognosens positiva budgetavvikelse 
genereras främst av VA:s nya taxa som nu förväntas ge ett överskott på 
+3,9 mkr. Sedan tidigare redovisat så påverkar Covid-19 förvaltningen 
på olika sätt, troligtvis kommer det bestå fram till och med augusti. Hur 
förändringen kommer ske i höst är svårt att förutspå men återgång till 
mer normalplanering är trolig. 

Överskott på färdtjänsten med anledning av Covid-19 ger en positiv 
budgetavvikelse på uppskattningsvis +0,9 mkr. Planenheten uppskattar 
en positiv budgetavvikelse på +0,6 mkr främst på grund av lägre 
personalkostnader. Miljöavdelningen beräknas göra en negativ 
budgetavvikelse med +0,4 mkr där minskad tillsyn på grund av Covid-
19 är största anledningen. Gällande Stab förväntas en positiv 
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budgetavvikelse på +0,4 mkr som också beror på orsaker påverkade av 
Covid-19. 

1.8.4 Kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden redovisar för perioden en positiv 
budgetavvikelse på +1,9 mkr. De största positiva avvikelserna återfinns 
inom barn och unga och under förvaltningsövergripande. 

En fortsatt effekt syns till följd av inställda kulturaktiviteter och 
arrangemang på grund av det rådande läget med pandemin och 
restriktioner. Hyresintäkterna är lägre än budgeterat då det endast är 
mycket få verksamheter som tillåts hyra förvaltningens lokaler i nuläget. 

Kultur- och fritidsnämndens prognos för helåret är en budget i balans, 
med reservation för osäkerheter till följd av pandemin. 

1.8.5 Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden redovisar för perioden en positiv 
budgetavvikelse på +7,2 mkr. De centrala verksamheterna redovisar en 
positiv budgetavvikelse på +3,4 mkr. Detta förklaras främst av att 
ersättning för sjuklönekostnader erhållits. Grundskolan har en positiv 
budgetavvikelse på +0,5 mkr och förskolan har en positiv 
budgetavvikelse på +2,1 mkr. Den positiva budgetavvikelsen för 
förskolan förklaras till största delen av lägre personalkostnader. 
Gymnasieskolan och särskolan har sammantaget en positiv avvikelse på 
+1,2 mkr för perioden. 

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar för helåret en budget i 
balans. De centrala verksamheterna prognostiserar totalt en positiv 
avvikelse mot helårsbudget på +1,4 mkr. Detta beror främst på 
förväntad ersättning för sjuklönekostnader. Grundskolan prognostiserar 
en negativ avvikelse mot helårsbudget på -1,4 mkr. Anledningen till den 
negativa avvikelsen är något högre personalkostnader jämfört med 
budget. Förskolan prognostiserar en budget i balans. Gymnasial 
utbildning (Gymnasiet, vuxenutbildning samt SFI) och särskolan 
prognostiserar en budget i balans. På grund av den rådande pandemin 
finns fortsatt en stor osäkerhet i helårsprognosen. 

1.8.6 Socialnämnden 
Socialnämnden redovisar för perioden en positiv budgetavvikelse på 
+9,0 mkr. Budgetavvikelse för perioden är för Individ och 
familjeavdelningen -2,8 mkr, Funktionshinder +1,4 mkr, Äldreomsorgen 
inklusive Bistånd +3,5 mkr, Kommunal hälso- och sjukvård -0,3 mkr 
samt Förvaltningsgemensamt +7,3 mkr. Den positiva budgetavvikelsen 
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beror till stor del på att det är i början av året och delar av planerade och 
budgeterade inköp ännu inte tagits i anspråk. 

Socialnämnden totalt prognosticerar en positiv avvikelse mot 
helårsbudget på +0,5 mkr. Förvaltningsgemensamt prognosticerar på 
helåret en positiv budgetavvikelse på +5,1 mkr. Prognosen förklaras av 
medel avsatta för att balansera extraordinära kostnader mot individ och 
familjeomsorgen. Det är ännu tidigt på året men förvaltningen strävar 
mot en positiv prognos. Individ och familjeavdelningen prognosticerar 
en negativ budgetavvikelse på helåret på -6,1 mkr. Prognosen förklaras 
av högre kostnader för placeringar än budget. Funktionshinder totalt 
prognosticerar på helåret en budget i balans. Äldreomsorgen totalt 
prognosticerar på helåret en positiv budgetavvikelse på +1,5 mkr. 
Prognosen förklaras av att sju av tolv platser fortsatt beräknas vara 
belagda på Norrgården. Kommunal hälso- och sjukvård totalt 
prognosticerar på helår en budget i balans. 

1.8.7 Fastighetsförvaltningen 
Fastighetsförvaltningen redovisar för perioden en positiv 
budgetavvikelse på +0,9 mkr. Lägre drifts- och underhållskostnader är 
den främsta anledningen till överskottet. I helårsprognosen beräknas en 
positiv avvikelse på +1,3 mkr mot helårsbudget. 

1.8.8 Kommunövergripande poster 
De kommunövergripande posterna består av pensioner, reavinster för 
fastighets- och tomtförsäljningar, driftskonsekvenser av investeringar, 
heltidsresan, semesterlöneskuld samt finansieringsposten. Budgeterad 
nettokostnad för kommunövergripande poster uppgår till totalt +26,8 
mkr. För perioden har dessa poster en positiv budgetavvikelse på +3,2 
mkr. I helårsprognosen beräknas de kommunövergripande posterna ha 
en positiv budgetavvikelse på +0,7 mkr. Pensioner -3,0 mkr, reavinster 
på tomtförsäljningar +1,2 mkr, budgeterade driftskonsekvenser av 
investeringar som inte behöver nyttjas på +1,5 mkr på grund av 
tidsförskjutningar av investeringsprojekt, heltidsresan +1,0 mkr som inte 
beräknar nyttja hela anslaget i år samt finansieringsposten +-0 mkr som 
består av avskrivningar och räntekostnader som kommer från 
nämndernas verksamheter. 
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1.9 Investeringsredovisning 
 

 Utgifter 
sedan 
projektets 
start 

  Varav årets 
investeringa
r 

  

 Beslutad 
totalutgift 

Ackumuler
at utfall 

Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

FÄRDIGSTÄLLDA 
PROJEKT 

      

Barn och utbildning 0 0 0 0 0 0 

Sociala 0 0 0 0 0 0 

Kultur och fritid 0 0 0 0 0 0 

Samhällsbyggnad 59,2 45,1 +14,1 0 1,2 -1,2 

Kommunstyrelsen 0 0 0 0 0 0 

Summa färdigställda 
projekt 

59,2 45,1 +14,1 0 1,2 -1,2 

       

PÅGÅENDE PROJEKT       

Barn och utbildning 2,0 0,1 +1,9 2,0 0,1 +1,9 

Sociala 4,6 1,1 +3,5 0,0 1,0 -1,0 

Kultur och fritid 11,7 3,4 +8,3 0,5 0,6 -0,1 

Samhällsbyggnad 136,0 38,7 +97,3 88,2 14,2 +74,0 

Kommunstyrelsen 12,4 6,1 +6,3 9,0 3,5 +5,5 

Summa pågående 
projekt 

166,7 49,4 +117,3 99,7 19,4 +80,3 

Summa 
investeringsprojekt 

225,9 94,5 +131,4 99,7 20,6 +79,1 

       
Tabell investeringsredovisning kommunen, mkr 
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 Utgifter 
sedan 
projektets 
start 

  Varav årets 
investeringar 

  

 Beslutad 
totalutgift 

Ackumulerat 
utfall 

Avvikels
e 

Budget Utfall Avvikelse 

FÄRDIGSTÄLLDA 
PROJEKT 

      

Tjörns Bostads AB 0 0 0 0 0 0 

Tjörns Hamnar AB 0 0 0 0 0 0 

Tjörns Måltids AB 0 0 0 0 0 0 

Summa färdigställda 
projekt 

0 0 0 0 0 0 

       

PÅGÅENDE PROJEKT       

Tjörns Bostads AB 72,5 1,3 +71,2 2,5 0,1 +2,4 

Tjörns Hamnar AB 0 0 0 0 0 0 

Tjörns Måltids AB 0 0 0 0 0 0 

Summa pågående 
projekt 

72,5 1,3 +71,2 2,5 0,1 +2,4 

Summa 
investeringsprojekt 

72,5 1,3 +71,2 2,5 0,1 +2,4 

       
Tabell investeringsredovisning kommunala bolag, mkr 

Kommunens investeringar är budgeterade till 118,5 mkr för helåret och 
utförda investeringar tom april är 20,6 mkr. Helårsprognosen beräknas 
till 98,0 mkr. 

1.9.1 Utförda skattefinansierade investeringar 
Skattefinansierade investeringar är budgeterade till 39,8 mkr. 
Upparbetat till och med april är 4,9 mkr. Helårsprognosen beräknas till 
35,8 mkr. Helårsprognosen för skattefinansierade investeringar avviker 
med + 4,0 mkr mot årets budget. Utförda investeringar under året är 
bland annat IT-utrustning, inventarieanskaffning, digitalisering. 

Återstår att utföra under året enligt prognos är bland annat fortsättning 
av ovanstående investeringsprojekt samt markinköp, motionsspår 
Skärhamn, nytt verksamhetssystem inom socialförvaltningen, E-Hälsa 
2021 inom socialförvaltningen, framtidens vårdinformationssystem 
inom socialförvaltningen, fortsättning av påbörjade gång- och 
cykelvägar mm. 

Utförda avgiftsfinansierade investeringar 
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Avgiftsfinansierade investeringar är budgeterade till 78,7 mkr. 
Upparbetat till och med april är 15,7 mkr. Helårsprognosen beräknas till 
62,2 mkr. Helårsprognosen för avgiftsfinansierade investeringar avviker 
med +16,5 mkr mot årets budget. Utförda investeringar under året är 
bland annat Ledningsförnyelse Östra stamstråket (Tolleby-Kållekärr), 
mindre ledningsarbeten mm. 

Återstår att utföra under året enligt prognos är bland annat fortsättning 
av ovanstående investeringsprojekt samt VA Nordviksgärde-Märkesten, 
fortsatt ombyggnad av återvinningscentralen på Heås mm. 

Pågående investeringar 

Pågående investeringar uppgår till 49,4 mkr tom april. Pågående 
investeringar är fördelat på 

• Vatten och avlopp 26,5 mkr 
• Avfallsinvesteringar 4,4 mkr 
• Gata och GC- vägar 7,8 mkr 
• Socialförvaltningen 1,1 mkr 
• Kultur- och fritidsförvaltningen 3,4 mkr 
• Barn- och utbildningsförvaltningen 0,1 mkr 
• Kommunstyrelsen 6,1 mkr 

Exploatering 

Under året har inga markregleringar skett. 
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2 Väsentliga personalförhållanden 

Observera att utfallen som gäller för aprilmånad och som anges i 
tabellerna i detta avsnitt eventuellt kan komma att justeras i och med att 
alla frånvaroposter inte är inrapporterade ännu. Helt korrekta utfall för 
2021-04-30 finns efter att lönekörningarna är gjorda för maj-månad. 

Under 2020 har kommunen satt nya uppföljningsrapporter för 
personalnyckeltal på plats i kommunens beslutstödssystem. Detta har 
inneburit att kommunens chefer fått förbättrade möjligheter att följa upp 
verksamheten men det har också inneburit att hela grunden för 
hanteringen av uppföljningen av personalnyckeltal har gjorts om och 
moderniserats. Som följd av detta vill vi poängtera att tabellerna i 
delårsrapporten när det gäller årsarbetare samt personalomsättning inte 
är jämförbara med de tabeller som finns kopplade till perioden före april 
2020. Detta gäller såväl förvaltningarnas rapportering som den 
kommunövergripande rapporteringen. 

2.1 Årsmedarbetare 
I jämförelse med december 2020 har det skett en ökning av det totala 
antalet årsarbetare med 9,39. Antalet tillsvidareanställda årsarbetare har 
ökat med 40,42 årsarbetare och antalet visstidsanställda har under 
perioden minskat med 31,03 årsarbetare. 

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

• Antalet årsarbetare på kommunstyrelseförvaltningen har minskat 
sedan årsskiftet och är nu 68 stycken, jämfört med 71,92 vid 
årsskiftet. Såväl antalet tillsvidare som antal visstidsanställda har 
minskat. 

• I jämförelse med april 2020 är antalet årsarbetare på barn- och 
utbildningsförvaltningen drygt 20 fler. Ökningen består dels av 
personal som rekryterats med stöd av riktade statsbidrag så som 
"Likvärdig skola", "Specialpedagogik för lärande" samt "Läslyftet i 
förskolan", dels personal i förskolan pga. något fler placerade barn 
än samma tid 2020. 

• på kultur- och fritidsförvaltningen är det inga större förändringar 
sedan 2020. 

• Socialförvaltningens totala antal medarbetare är i princip oförändrat. 
Däremot sker det en stor förändring mellan antalet som är 
visstidsanställda som minskar och antalet tillsvidareanställda som 
ökar. 
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• Att antalet årsarbetare på samhällsbyggnad är lägre beroende främst 
på vakanser inom VA. 

Avtal: AB, BEA    Ansvar (HK): Tjörns kommun    Vilande: Ej vilande    Organisation: Tjörns kommun     

 Apr 2020  Dec 2020  Apr 2021  

Årsarbetare, totalt 1 053.32 1 059.73 1 069.12 

Tillsvidare 888.20 888.18 928.60 

Visstid 165.13 171.55 140.52 

2.2 Sjukfrånvaro 
Under första delåret har sjukfrånvaron stadigt minskat efter det mycket 
utmanande året 2020 till följd av covid-19. Folkhälsomyndighetens 
rekommendation om att stanna hemma om du är sjuk och om du har 
symtom på övre luftvägsinfektion kvarstår och har så gjort under hela 
perioden. Sedan juni månad 2020 kan samtliga anställda i kommunen 
utföra egentester för covid-19. Detta under förutsättning att man har 
lättare symtom med vilka de skulle ha gått till arbetet i normala fall. 
Visar testet på ett negativt svar kan medarbetaren återgå i arbete så snart 
som möjligt. 

Den ackumulerade sjukfrånvaron för april 2021 var 7,92 % i jämförelse 
med april 2020 då den var 10,09 %. 
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Cheferna inom kommunen arbetar aktivt med åtgärder för 
sjukfrånvaron och vid upprepad korttidssjukfrånvaro. För att motverka 
sjuktalen har hälsodialoger genomförs i samverkan med 
personalavdelningen för de enheter som har en hög sjukfrånvaro. 
Anställnings- och löneform: Tillsvidareanställd månadsavlönad    Sysselsättning: Heltid+Deltid    
Avtal: 2021    Vilande: Ej vilande     

 
Grafen visar sjukfrånvaro månad för månad. Filtrerat på heltid+deltids månadsavlönade, alla avtal 
exkl förtroendevalda 

 
Anställnings- och löneform: Tillsvidareanställd månadsavlönad    Sysselsättning: Heltid+Deltid    
Avtal: Alla exklusive förtroendevalda    Vilande: Ej vilande     

  Jan Feb Mar Apr 

Tjörns Kommun Sjukfrv %, vald månad 8.17% 9.30% 9.09% 5.24% 
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2.3 Personalomsättning 
Under första delåret 2021 har 36 personer lämnat sin anställning i Tjörns 
kommun. 55 rekryteringar har genomförts under första delåret 2021, av 
dessa är det 28 interna rekryteringar och 6 externa. 21 rekryteringar har 
systemet inte uppgift på om de är interna eller externa rekryteringar. 

Den påverkningsbara personalomsättning (övrigt externt) har minskat 
från 31 till 24 avgångar i jämförelse med samma period 2020. 
Pensionsavgångarna har däremot ökat. 
Ansvar: Tjörns kommun    Ålder: Åldersintervall    Anställnings- och löneform: Tillsvidareanställd 
månadsavlönad    Sysselsättning: Heltid+Deltid    Avtal: Alla exklusive förtroendevalda    Vilande: Ej 
vilande     

 2020 2021 

Externa avgångar -38 -36 

- därav pension -7 -12 

- därav övrigt externt -31 -24 

Interna avgångar -13 -12 

- därav inom förvaltning -12 -11 

- därav annan förvaltning -1 -1 

Nyrekryteringar 60 55 

Externa rekryteringar 7 6 

Interna rekryteringar 11 28 

Rekryteringsväg saknas 42 21 
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3 Måluppfyllelse per 2021-04-31 

I detta avsnitt redovisas måluppfyllelsen per 2021-04-31 på de mål som 
är beslutade i budget. Det finns två typer av mål; inriktningsmål 
(beslutas i kommunfullmäktiges budget) och prioriterade mål (beslutas 
vanligtvis i nämndernas detaljbudgetar). Kopplade till de olika målen 
finns också i de flesta fall indikatorer som används för att följa och mäta 
måluppfyllelse. För indikatorerna finns det målvärde som ska uppnås 
under året. 

Vid uppföljning av inriktningsmål och prioriterade mål rapporteras 
bedömning (av uppfyllnadsgrad av målet), trend (hur arbetet går) och 
en kommentar. 

 
Förklaring av symboler som används vid rapportering av måluppfyllelse 
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3.1 Sammanfattning måluppfyllelse inriktningsmål 
Alla inriktningsmål beslutade i kommunfullmäktiges budget är delvis 
eller i högsta grad uppfyllda per 2021-04-30.  

För samtliga mål anges en ökande måluppfyllelse. 

 
Titel Bedömning Trend 

Vi bygger en miljövänlig kommun med hållbar samhällsutveckling 

En ny översiktsplan ska tas fram   
Skapa intresse och beredskap för hållbar exploatering och nybyggnation   
Hållbar och effektiv utveckling av vatten och avlopp   
Förbättrade kommunikationer och infrastruktur   
Tjörn ska bli en bra miljökommun   
Vi skapar välfärd och livskvalitet för alla 

Professionell och tillgänglig service med god kvalitet   
Vi ska använda digitaliseringens möjligheter   
Delaktighet, inflytande och medbestämmande   
Skapa möjligheter för ett gott liv   
En säker och trygg kommun   
Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga jämfört med övriga 
huvudmän i Sverige 

  

Människor ska ha möjlighet till egen försörjning   
Tjörns kommun ska verka för att upprätta goda samverkansformer med 
andra aktörer 

  

Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart 

God ekonomisk hushållning och ett effektivt utnyttjande av resurser   
I tabellen kan man se måluppfyllelse för inriktningsmål sorterade per strategiskt område. 
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3.2 Sammanfattning måluppfyllelse prioriterade 
mål 

De prioriterade målen för 2021 beslutas (med undantag från ett) i 
respektive nämnds detaljbudget. I tabellen nedan finns en 
sammanfattning av måluppfyllelsen för dessa prioriterade mål. 
Rapportering för respektive mål återfinns i nämndernas delårsrapporter 
för april. 

Totalt är det 88 prioriterade mål som beslutats av nämnderna för 2021. 
Av dessa är 4,5 % "i hög grad" eller "helt uppfyllda", 75 % är "delvis 
uppfyllda" och 12,5 % är "Ej uppfyllda". 8 % av målen har vid delåret 
lämnats utan bedömning. 

I sina delårsrapporter anger också nämnderna prognos för 
måluppfyllelse för helåret. Enligt prognos så är det endast 4 av de 88 
prioriterade målen som inte kommer att vara uppfyllda vid årets slut (se 
prognos i tabellen nedan). Av de 88 målen kommer 16 mål vara delvis 
uppfyllda och resterande kommer att vara uppfylld i hög grad eller helt 
uppfyllda. Prognosen pekar således på att 95 % av de prioriterade målen 
kommer att vara ”delvis”, ”i hög grad” eller ”helt uppfyllda” vid årets 
slut. 

 

Titel Kommer 
målet 
uppfyllas 
2021? 

Bedömning Trend 

En ny översiktsplan ska tas fram 

Skapa förutsättningar för strategisk markförsörjning kopplat till 
näringslivet (KS) 

Delvis    

En ny översiktsplan ska tas fram (SBN) Delvis   

Skapa intresse och beredskap för hållbar exploatering och nybyggnation 

Översyn och förbättring av processer för markköp, detaljplaner, 
exploatering och försäljning av mark (KS) 

Nej   

Genomföra effektkartläggningar av tre stycken färdigbyggda detaljplaner 
(SBN) 

Ja   

Hållbar och effektiv utveckling av vatten och avlopp 

Hållbar och effektiv utveckling av vatten och avlopp (SBN) Ja   

Förbättrade kommunikationer och infrastruktur 

Vidare arbete med genomförande kring Trafikstrategin (SBN) Ja   

Tjörn ska bli en bra miljökommun 

Kommunernas klimatlöften (KS) Delvis    

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

Ja   
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Titel Kommer 
målet 
uppfyllas 
2021? 

Bedömning Trend 

Förskolan belyser vikten av förståelse för den egna livsstilens betydelse 
för miljön (BUN) 

Ja   

Miljövänligare badplatser (KFN) Ja   

Medborgarna ska kunna låna/hyra produkter istället för att köpa (KFN) Ja   

Event/aktiviteter om klimat ska arrangeras (KFN) Ja   

Öka användandet av ekologiska livsmedel (SN) Ja   

Implementera avfallsplanen i kommunen (SBN) Ja   

Förbättra miljön på Återvinningscentralen (SBN) Ja   

Fortsätta miljömålsarbetet och agenda 2030 (SBN) Ja   

Professionell och tillgänglig service med god kvalitet 

Förbättrad styrning och ledning genom minskat antal styrdokument (KS) Delvis    

Lärplattformen Unikum används för information och dokumentation 
(BUN) 

Ja   

Förenkla tillgängligheten till förvaltningens verksamheter (BUN) Delvis   

Kommunen erbjuder olika profileringar i sina förskolor (BUN) Delvis   

Öka andelen legitimerade förskollärare i förskolan (BUN)    

Servicen i kundkontakterna ska öka (KFN) Ja   

HBTQ-personers acceptans, delaktighet, inflytande och 
medbestämmande ska stärkas KFN) 

Ja   

Attraktiv arbetsgivare (SN) Ja   

Personalkontinuitet hemtjänsten (SN) Delvis   

Målvärde för kringtid inom öppenvården (SN) Delvis   

Arbeta med värdebaserad tid (SN) Ja   

Upplevelsen av god service från förvaltningen ska öka (SBN) Ja   

Nöjdhet hos personal ska öka vid årets mätning i medarbetarenkät 
(SBN) 

Ja   

Sjukfrånvaron i förvaltningen ska vara lägre än snittet i kommunen 
(SBN) 

Ja   

Vi ska använda digitaliseringens möjligheter 

Attraktiv arbetsgivare genom en god digital arbetsmiljö (KS) Ja   

IKT-utvecklingen och digitaliseringen ska öka i förskola, fritidshem, 
grundskola och grundsärskola (BUN) 

Delvis   

Nya digitala plattformar ska utvecklas för att nå fler (KFN) Ja   

Digitala lösningar som förenklar för medborgare och besökare ska 
skapas (KFN) 

Ja   

Vi använder digitaliseringen för en hållbar utveckling av 
omsorgstjänster, självservice och för att möta kundförväntan om hög 
självständighet (SN) 

Ja   
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Titel Kommer 
målet 
uppfyllas 
2021? 

Bedömning Trend 

Utveckla värdet av Bygg- och miljöavdelningens nya digitala tjänster 
(SBN) 

Ja   

Delaktighet, inflytande och medbestämmande 

Ökad delaktighet och insyn (KS) Ja   

Elevernas upplevelse av delaktighet, inflytande och medbestämmande 
beträffande sin utbildning ska öka (BUN) 

Delvis   

Öka barnens delaktighet och inflytande i förskolan (BUN) Ja   

Möjligheter att göra sin röst hörd ska skapas (KFN) Ja   

Öka delaktighet, inflytande och medbestämmande för förvaltningens 
målgrupp (SN) 

Ja   

Metoden Cultural planning används (SBN) Ja   

Plan för information och kommunikation ska finnas och användas (SBN) Ja   

Skapa möjligheter för ett gott liv 

Barn och ungas röster ska stärkas (KS, KFN, BUN, SN) Ja   

Skolnärvaron ska öka (KS; KFN; BUN; SN) Ja   

Ungas fysiska och psykiska hälsa ska stärkas (KS; KFN; BUN; SN) Ja   

Förbättrad samordning, styrning och ledning av kommunens 
förebyggande arbete (KS) 

Ja   

Minska barngruppernas storlek i förskolan (BUN) Nej   

Fysisk aktivitet och spontanidrott ska öka (KFN) Ja   

De föreningsägda anläggningarna ska rustas för framtiden (KFN) Ja   

Tjörn ska vara en av Sveriges mest attraktiva friluftskommuner (KFN) Ja   

Sundsby ska stärkas som attraktivt besöksmål ur ett helårsperspektiv 
(KFN) 

Ja   

Kunskapen ska öka om turismens värde för samhällsutvecklingen (KFN) Ja   

Tjörn ska vara en av Sveriges mest attraktiva kulturkommuner (KFN) Ja   

Fler barn och unga ska få plats i Kulturskolan (KFN) Ja   

Barn och ungas delaktighet i kulturlivet ska öka (KFN) Ja   

Läsandet bland barn och unga 0-17 år ska öka (KFN) Ja   

Minskad upplevd ensamhet för äldre (SN) Ja   

Påbörja arbetet utifrån modellen levande platser (SBN) Ja   

En säker och trygg kommun 

Ökad kännedom om kommunens trygghets- och säkerhetsskapande 
arbete (KS) 

Ja   

Trygghetsskapande arbete för barn och unga ska struktureras (KS; 
KFN, BUN, SN) 

Delvis    

Föreningar ska certifieras som säkra och trygga (KFN) Nej   

Arbeta förebyggande med trygghetsinsatser (SN) Ja   
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Titel Kommer 
målet 
uppfyllas 
2021? 

Bedömning Trend 

Genom tillsyn säkerställa trygga och säkra skolmiljöer (SBN) Ja   

Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga jämfört med övriga huvudmän i Sverige 

Framtidens skola - projektering och genomförande (KS) Delvis    

Utveckla undervisningen och lärmiljöer för att möte elevers olika behov 
och förutsättningar BUN) 

Ja   

Öka likvärdigheten i Tjörns grundskolor (BUN) Ja   

Bättre resultat via handlingsplan för stärkt barn- och ungdomskultur 
(KFN) 

Ja   

Bättre resultat via skolbiblioteken (KFN) Ja   

Socialförvaltningen ska via SSPF arbeta aktivt med riktade insatser för 
barn (SN) 

Ja   

Bidra till elevers kunskapsresultat genom att verka för att skolorna 
använder Renovas miljöskola (SBN) 

Ja   

Människor ska ha möjlighet till egen försörjning 

Implementera organisation integration, mottagande av nyanlända samt 
arbetsmarknadsfrågor (KS) 

Ja   

Eftersträva möjligheten för vuxna att erhålla gymnasiekompetens (BUN) Delvis   

Möjliggöra egen försörjning genom att erbjuda rätt insats (SN) Ja   

Tjörns kommun ska verka för att upprätta goda samverkansformer med andra aktörer 

Förbättrad styrning och ledning av kommunens hållbarhetsarbete (KS) Delvis    

Utveckla samarbetet mellan Tjörns skolor och näringslivet (BUN) Delvis   

Samverkan mellan aktörer inom turism och kreativa näringar ska 
utvecklas (KFN) 

Ja   

Större samverkan med vårdcentral kring utskrivningsklara (SN) Ja   

Etablera fler samverkanspartner inom IFO (SN) Ja   

Öka samarbeten mellan STO-kommunerna (SBN) Ja   

God ekonomisk hushållning och ett effektivt utnyttjande av resurser 

Strategisk lokalförsörjning (KS) Ja   

Förbättra modell och rutiner för kommunstyrelsens uppsiktsplikt (KS) Delvis    

Arbeta med kostnadsanalyser i verksamheterna (BUN) Ja   

Nyttjandegraden i kommunala idrotts- och aktivitetslokaler ska öka 
(KFN) 

Nej   

Utveckla hemmaplanslösningar för unga och vuxna (SN) Ja   

Arbeta med kostnadsanalys av verksamheter (SN) Ja   

Kartlägga effektivitet och intäkter i förvaltningen (SBN) Ja   

Aktivt söka extern finansiering (SBN) Ja   

 

Sammanfattande tabell som visar måluppfyllelse per prioriterat mål 
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3.3 Måluppfyllelse hos de kommunala bolagen 
 

Titel Kommer 
målet 
uppfyllas 
2021? 

Bedömning Trend 

Tjörn ska bli en bra miljökommun 

Beräknar måltidens klimatpåverkan (TMÅAB) Ja   

Mäter andel inköp av ekologiska livsmedel (TMÅAB) Ja   

Mäter matsvinn (TMÅAB) Ja   

Vi mäter installation av bergvärme (TBAB) Ja   

Vi mäter antal parkeringsplatser med laddmöjlighet Delvis   

Skapa intresse och beredskap för en hållbar exploatering och nybyggnation (TBAB) 

Vi mäter antal nya lägenheter per år    

Professionell och tillgänglig service 

Mäter medarbetarindex (TMÅAB) (TBAB) Ja   

Mäter sjukfrånvaro (TMÅAB) (TBAB) Delvis   

Vi ska använda digitaliseringens möjligheter 

Andel medarbetare som använder digitala verktyg (TMÅAB) Ja   

Antal genomförda utbildningstillfällen (TMÅAB) Ja   

Vi mäter genomförandegrad av införande stödsystem Ja   

Delaktighet, inflytande och medbestämmande (TMÅAB) 

Andel positiva svar på enkät om Tjörnlådan (TMÅAB) Nej   

Skapa möjlighet för ett gott liv 

Antal personer som står utanför arbetsmarknaden som vi tagit emot i 
våra kök (TMÅAB) 

Ja   

En säker och trygg kommun 

Skadegörelsen ska minska, vi mäter procentuell minskning av 
skadegörelse (TBAB) 

   

Tjörns kommun ska verka för att upprätta goda samverkansformer med andra aktörer 

Genomföra upphandlingar med små och medelstora företag (TMÅAB) Ja   

God ekonomisk hushållning och effektivt utnyttjande av resurser 

Soliditet (TMÅAB) Ja   

Soliditet (TBAB)    

E-faktura (TMÅAB) Ja   
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3.4 Måluppfyllelse per inriktningsmål med 
kommentarer 

Titel Bedömning Trend 
En ny översiktsplan ska tas fram   
Kommentar: 

Politiken har tagit ett inriktningsbeslut gällande ÖP40 och dess långsiktiga 
konsekvenser. 

Som en del av arbetet kopplat till översiktsplanen har under mars genomförts en 
workshop med olika interna intressenter kopplat till frågan om strategisk 
markförsörjning för näringslivet. Resultatet av workshopen blev att: 

Översiktsplaneraren deltar i 3 möten med Företagsarena under våren för att skapa 
underlag för ÖP-arbetet 

Vallhamns industriområde får en fördjupad analys i ÖP samt arbetas med separat till 
övriga markanspråk. 

Under första delåret har förberedelser skett inför invånardialogen som ska startas 
under sommaren. 

Utredningar gällande klimatanpassning, miljöutredningar samt geografiska 
fördjupning för föreslagna utbyggnadsområden för bostäder och verksamheter har 
gjorts. Möjligheter till utbyggnad är påverkad av skyddad natur, strandskydd, 
jordbruksmark, kulturmiljö, hög terräng etc. 

 

Titel Bedömning Trend 
Skapa intresse och beredskap för hållbar exploatering och 
nybyggnation 

  

Kommentar: 

Under 2021 kommer kommunstyrelsen att fokusera på att se över och förbättra 
processer för markköp, detaljplaner, exploatering och försäljning av mark. Arbetet har 
dock inte kunnat prioriterats under det första halvåret på grund av resursbrist. 

Samhällsbyggnad kommer under året att utvärdera och lära av redan färdigbyggda 
detaljplaner genom sk effektkartläggningar. Vilka har vi attraherat? Vilka flyttkedjor 
har skapats? Detta blir ett viktigt underlag i arbetet med en ny översiktsplan. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under första delåret arbetat med att ta fram ett 
upphandlingsunderlag för att kunna upphandla kompetens för att genomföra de 
utvärderingar av genomförd byggnation som planerats för 2021. 
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Titel Bedömning Trend 
Hållbar och effektiv utveckling av vatten och avlopp   
Kommentar: 

Flera åtgärder pågår gällande reinvestering i infrastrukturen för att minska läckor 
löpande. 

Arbetet med att få tillgång till ökad tillförsel av vatten från Kungälv löper på enligt 
plan. 

Ökad övervakning och digitalisering av bland annat flöden, svinn och nyckeltal har 
nu startats. Projekt för att i framtiden ha fjärravlästa debiteringsmätare hos alla 
abonnenter pågår. 

Vad gäller enskilda avloppsanläggningar har miljöavdelningen sökt och erhållit 
LOVA-bidrag för att tillsammans med Orust och Stenungsund ta fram en gemensam 
avloppspolicy. Projektet syftar till att skapa samsyn över kommungränserna, öka 
rättssäkerheten vid tillsyn och prövning samt att effektivisera 
handläggningsprocesserna. 

 

Titel Bedömning Trend 
Förbättrade kommunikationer och infrastruktur   
Kommentar: 

Trafikstrategin och tillhörande trafikprogram är lämnat till politiken för beslut om 
antagande. Efter antagande kommer arbete med att ta fram handlingsplaner att starta. 

Arbetet med lokalisering och utredning av nya pendelparkeringar har påbörjats. 
Diskussioner gällande placering förs även med Västtrafik. 

Planavdelningen är aktivt i samarbetsgrupper med Trafikverket och Västtrafik för 
gemensam målbild där flera av våra projekt för förbättrad infrastruktur hanteras. 

 

Titel Bedömning Trend 
Tjörn ska bli en bra miljökommun   
Kommentar: 
 
Kommunernas klimatlöften 

Tjörns kommun har ställt sig bakom 10 av åtgärderna i satsningen Kommunernas 
klimatlöften. Kommunstyrelsen samordnar arbetet men ansvaret för att operativt 
arbete med olika åtgärderna ligger på de förvaltningar och bolag som meddelat (via 
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remissvar) att de ställer dig bakom respektive löfte. Arbetet har startats kopplat till 
nedanstående åtgärder: 

• Åtgärd 7: Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala 
bostadsbolag (TBAB) 
Tjörns Bostads AB inväntar upphandling som ska genomföras av kommunen 
centralt för att kunna börja arbeta med frågan. 

• Åtgärd 11: Vi möjliggör för våra medborgare att låna/hyra produkter istället för 
att köpa (KS, KFN) 
Ett inventeringsarbete har påbörjats på kultur- och fritidsförvaltningen för att 
undersöka nya möjligheter till utlån och uthyrning. Det kan t ex handla om utlån 
av sällskapsspel, uthyrning av scenutrustning samt viss lek- och fritidsutrustning. 
Andra idéer som verksamheten har är klädbytardagar och fritidsbank. Biblioteket, 
turistbyrån och kulturskolan erbjuder redan idag utlåning och/eller uthyrning. Till 
exempel handlar det om utlåning av media i olika former, värmekamera, 
skridskor, vinterryggsäck med säkerhetsutrustning för vistelse på isar och 
flytvästar samt uthyrning av cyklar och instrument. 

• Åtgärd 12: Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål (BUN, SN, 
TMÅAB) 
Tjörns Måltids AB  och socialförvaltningen mäter sedan lång tid tillbaka 
regelbundet matsvinnet i de verksamheter där man ansvarar för 
måltidsverksamheten. De erfarenheter som gjorts visar på ett minskat matsvinn 
efter att man började mäta. 

• Åtgärd 13: Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har 
mål (BUN, SN, TMÅAB) 
Tjörns Måltids AB och socialförvaltningen beräknar sedan lång tid 
klimatpåverkan från den mat som tillreds/lagas och serveras i de verksamheter 
där man ansvarar för måltidsverksamheten. 

• Åtgärd 20: Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat (KFN, 
SBN, KS)  
Kommunen har genomfört nedanstående aktiviteter om klimatet 
× Utställningen Omställning Tjörn visades i Konstrummet i biblioteket i början 

av året och uppmärksammade klimatfrågan 
× Festivalen Uttryckt! hade en föreläsning i ämnet 
× Tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan arrangerade förvaltningen 

samtalskaféer om demokrati, där klimatfrågan ingick 
× Workshoppar med sexåringar, som varit med och formulerat miljöbudskap på 

kommunens sopsorteringskärl 
× Skogsbad i samarbete med Naturskyddsföreningen på Sundsby 

säteriföreläsning om invasiva arter 
× Samarbetsprojektet Island of Art – syftet är att förlänga säsongen och att 

besöksnäringen på lång sikt ska ha ett helårsperspektiv. Ett exempel på 
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samverkan för en hållbar destinationsutveckling, enligt Tjörns kommuns 
senaste turiststrategi. 

Kommunen har även utöver ovanstående åtgärder ställt sig bakom nedanstående 
åtgärder men inget finns att rapportera kopplade till dessa för första delåret. 

• Åtgärd 1: Vi använder en klimatstyrande resepolicy (KS, SN) 
• Åtgärd 3: Våra nya personbilar är miljöbilar (KS, SN) 
• Åtgärd 5: Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer (SBN) 
• Åtgärd 14: Vi gör investeringar för energieffektivisering (SBN, THAB) 
• Åtgärd 16: Vi producerar egen solel (THAB) 

 
Hållbarhetsarbete inom Barn- och utbildningsförvaltningen 
Samtliga förskolor arbetar med källsortering, odling, kretsloppet och för att minska 
matsvinnet. Barnen lär sig värna närmiljön genom regelbunden vistelse där 
pedagogerna fångar tillfället för att hela tiden undervisa kring det man hittar, ser, hör 
etc. Förskolorna har även påbörjat projekt "Land art", vilket är en del av Agenda 2030. 

I grundskolorna pågår arbetet mot läroplansmålen kontinuerligt. Exempel på 
aktiviteter är till exempel att enheterna arbetar för att minska matsvinnet i 
skolmatsalarna och eleverna informeras om att vara aktsamma om material och 
inventarier för att skapa en medvetenhet om miljöpåverkan. Flera av skolorna 
kommer också att delta i årets strandstädning. 

En av skolorna har fått besök av Renova som föreläst om återvinning, hur och vad 
man bör tänka på och göra för att bidra till en hållbar utveckling och ta hand om 
jordens resurser. 

Pedagogerna försöker också använda intilliggande skolmiljö i undervisningen. 
Exempel på detta är att man uppmätt ph-värde i dammar och kopplat till problemen 
med försurning och att man genomfört laborationer på solenergi. 

 
Hållbar kultur- och fritidsverksamhet 
Tjörn har anslutit sig till Turistrådets initiativ Hållbarhetsklivet, riktat till både 
kommuner och näringsliv. Kommunens samarbetspartner Södra Bohuslän Turism AB 
bygger hela sin verksamhet på Hållbarhetsklivet. Information om Hållbarhetsklivet 
genomfördes på nätverksträffen för turismens aktörer i kommunen. Turistrådet har 
erbjudit besöksnäringen utbildningstillfällen inom klimatområdet 

För att utveckla miljövänligare badplatser påbörjades en utredning av alternativa 
materialval för badbryggor. Nya sopsorteringskärl att placera på bland annat 
badplatserna upphandlades. Varje kärl ska prydas med citat om varför det är viktigt 
att sopsortera, budskap som togs fram i workshoppar tillsammans med förskolebarn 
på Tjörn. 
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Kultur- och fritidsförvaltningen erbjuder till sin natur flera produkter för utlån, 
främst inom biblioteket där media i olika former lånas ut till allmänheten. 
Kulturskolan hyr ut instrument, och Turistbyrån vinterryggsäck med 
säkerhetsutrustning samt flytvästar för vuxna, barn och även hundar. Under 
högsäsong hyr Turistbyrån också ut cyklar. På Tjörns ishall finns möjlighet att låna 
skridskor. Under perioden påbörjades ett inventeringsarbete för att undersöka 
ytterligare möjligheter till utlån och uthyrning. 

Klimatfrågan uppmärksammades i utställningen Omställning i Konstrummet i 
Skärhamn, under en föreläsning på festivalen Uttryckt! samt vid samtalskaféer om 
demokrati. 

 
Hållbarhet inom socialförvaltningen 
Socialförvaltningen arbetar aktivt med att bidra till att Tjörns kommun ska bli en bra 
miljökommun genom att vi bara använder miljöbilar, förvaltningen källsorterar samt 
minskar klimatpåverkan genom att köpa närproducerad mat. 

Hållbarhet inom samhällsbyggnadsförvaltningen 
Arbetet med att fullt ut implementera den nyligen antagna avfallsplanen sker 
löpande under året. 

Ombyggnation vid Heås återvinningscentral pågår enligt plan och bedöms vara klar 
inför årsskiftet. Miljöåtgärder kring lakvatten för Återvinningscentralen kommer att 
förbättras. Arbetsmiljön för anställda samt säkerhet för våra kunder kommer att bli 
mycket bättre. 

Som ett led i att Tjörn ska bli en bra miljökommun har planavdelningen har 
inventerat lokalisering av möjliga pendlingsparkeringar för att öka tillgängligheten 
till kollektivtrafiken. 

Miljöavdelningen har under året arbetat med invasiva arter i projektform. Projektet 
innehåller dels framtagande av handlingsplan för parkslide på kommunalt ägda 
fastigheter och dels en informationsinsats. Rätt hantering av invasiva arter är en 
förutsättning för biologisk mångfald och således även för hållbar exploatering och 
nybyggnation. 

 

Titel Bedömning Trend 
Professionell och tillgänglig service med god kvalitet   
Kommentar: 
Styrdokument 
Kommunstyrelseförvaltningen fortsätter under året arbetet med att skapa en 
förbättrad styrning och ledning genom aktivt arbete med kommunens styrdokument. 
Inventering av kommunens styrdokument har genomförts. Kommunfullmäktige har 
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därefter beslutat att upphäva 4 obsoleta styrdokument. Kommunen har nu cirka 190 
styrdokument och revideringar av flertalet av dem pågår. 

 
Digitala lösningar för ökad tillgänglighet och service 
Barn- och utbildningsförvaltningen har reviderat barnomsorgsreglerna och nu pågår 
arbete med en digital lösning beträffande ansökan till platserbjudande pågår. 

Unikum används för att informera vårdnadshavare och dokumentera elevernas 
kunskapsutveckling, extra anpassningar och stöd. Arbetet med att dokumentera 
elevernas kunskapsutveckling i Unikum har intensifierats bl.a. genom att lärarna i allt 
högre grad använder de kunskapsmatriser som finns i plattformen. Unikum används 
även i arbetet med utvecklingssamtalen för eleverna i grundskolan. 

Delta (kultur- och fritidsverksamhet för barn och unga) fortsatte att utveckla appen 
Ung på Tjörn. Verksamhetens medverkan på sociala medier ökade; de är viktiga 
kanaler i mötet och kommunikationen med ungdomarna och deras familjer. 

Systemstöd för bättre tillgänglighet, riktighet och spårbarhet av styrdokumenten har i 
april 2021 installerats i kommunens ärendehanteringssystem. Det återstår att 
integrera funktionen i kommunens webbverktyg samt sätta upp rutiner för 
administration och publicering för att underlätta kommuniceringen av antagna 
styrdokument på kommunens webbplats samt intranät. 

Ett nytt program för hantering av boendeparkering/sommar parkering har påbörjats. 
Arbetet utförs tillsammans med avdelningen för Mark- och exploatering, Kundcenter 
och digitaliseringsstrateg. 

Genom nytt verksamhetssystem för bygglov har kommunen nu 90 % digitala 
bygglovsansökningar. 

 
Ny service i biblioteksverksamheten 
Servicen i kultur- och fritidsförvaltningens kundkontakter fortsatte att vara starkt 
påverkad av pandemin. Biblioteket erbjöd hemleverans av böcker samt möjlighet att 
hämta böcker utomhus. För att kunna möta låntagarnas behov och önskemål under 
pandemin pågick på biblioteket en ihärdig omvärldsbevakning och all personal 
utbildades i digital kompetens. 

 
Satsningar på Sundsby säteri 
Att ute är det nya inne märks tydligt på kommunens vandringsleder och på Sundsby 
Säteri. För att förbättra servicen på Sundsby säteri investerades i nya möbler och 
gjordes åtgärder för vatten och avlopp. 
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Nya arbetsmetoder 
Socialförvaltningen arbetar med att utveckla arbetssätt och metoder som är 
professionella, av god kvalitet, effektiv, den ska vara tillgänglig och ska ges i ett gott 
bemötande. Som ett exempel på detta har förvaltningen infört en arbetsmetod inom 
vård och omsorgsavdelningen som definieras som värdebaserad tid. Det innebär att 
den del av personalens arbetstid som fullföljs hemma hos eller tillsammans med 
enskild brukare/klient/patient betecknas som värdebaserad tid. Nedan beskrivs vad 
som omfattas av värdebaserad tid; personlig omsorg-, service och vårdinsatser, 
delegerad hälso- och sjukvårdsinsatser, upprättande av genomförandeplan som 
genomförs tillsammans med den enskilde, social dokumentation som genomförs 
hemma hos den enskilde, kontakter med ex anhöriga eller HSV som genomförs 
hemma hos den enskilde. 

 

Titel Bedömning Trend 
Vi ska använda digitaliseringens möjligheter   
Kommentar: 
Implementering av Teams 
En av de stora prioriteringarna i arbetet med att säkerställa en likartad, ändamålsenlig 
och fungerande digital arbetsmiljö för kommunens medarbetare och politiker är ett 
brett införande av samarbetsplattformen Teams till politiker och tjänstepersoner. 
Arbetet sker på nedanstående områden: 

• Organisation för projekt och förvaltning 
• Utbildning 
• Teknik och säkerhet 
• Införande lokalt 
• Teams för politiker 

 
Organisation 
Under perioden har vi satt organisationen för såväl projektet 2021 som för 
förvaltningsorganisationen i förvaltningar och bolag. Alla förvaltningar och bolag har 
nu en eller flera lokalt ansvariga för Teams plattformen och utsedda superanvändare. 

Utbildning 
Under perioden har vi utvecklat och genomfört en grundutbildning för ledarna inom 
förvaltningar och bolag. Under perioden har ca 125 ledare och medarbetare deltagit i 
utbildningen. Vi har också initierat arbetet med ta fram en utbildning för ledarna 
inom Barn- och utbildningsförvaltningen som redan sedan tidigare använder Teams. 
Utbildningen tas fram tillsammans med en representant för rektorerna. 

Under perioden har också arbetet med att utveckla en superanvändarutbildning 
påbörjats. De första tillfällena har planerats i maj respektive juni. Totalt blir det ett 60-
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tal medarbetare som får en mer omfattande utbildning för att på sikt kunna agera 
"train the trainer" i sina organisationer. 

Teknik och säkerhet 
Distributionen av Teams-appen till alla medarbetare och politiker har påbörjats. 
Under perioden har vi också genomfört en workshop tillsammans med en teknisk 
specialist (konsult) för att gå igenom och påbörja anpassningen av Teams plattformen, 
t.ex. rörande säkerhetsinställningar för GDPR larm (ex lagring av personnr kan 
upptäckas). Arbetet med att genomföra anpassningarna beräknas pågå även under 
hösten. 

Lokalt införande 
Projektgruppen (inkluderar alla lokalt ansvariga i förvaltningar och bolag) är igång 
och samordnar kommunens arbete. Införandet kommer att ske vid lite olika 
tidpunkter och på olika sätt anpassat efter förvaltningarnas och bolagens 
förutsättningar. 

Politiken 
IT arbetar med att få ut Teams till samtliga politikers Ipad. Detta är en förutsättning 
för att börja använda plattformen till annat än möten. 

Kommunledningskontoret har initierat diskussioner kring att använda Teams som en 
samlad "politiker portal" framåt. Dock har vi börjat med att hantera ett akut behov av 
åtkomst till protokoll (publiceras sannolikt i Netpublicator). 

 
Digitalisering i förskola och skola 
Digitala program används dagligen i undervisningen dels som läromedel, dels som 
hjälpmedel i undervisningen. Använder Unikum för planering, dokumentation och i 
kontakt med vårdnadshavare. 

Distansundervisningen på högstadiet har bidragit till en ökning av användandet av 
Microsoft Teams som en integrerad del av undervisningen, vilket lett till en högre 
kompetens bland personal och elever. 

 
Digitalisering inom kultur- och fritid 
Under våren äskade förvaltningen investeringsmedel till ett nytt föreningssystem, 
som ska vara enkelt att hantera för såväl medborgare som föreningsrepresentanter 
och förvaltningen internt. 

Appen Ung på Tjörn har efter ett drygt halvår sedan den lanserades laddats ner cirka 
400 gånger och används allt mer i verksamheten. Strukturen på appen utvecklas 
löpande av en arbetsgrupp. 

Teams fortsatte att utvecklas som plattform för digitala lektioner i Kulturskolan. 
Under pandemin har även den digitala mötesplatsen Discord vuxit fram som en 
självklar del av Deltas verksamhet, med fokus på områdena gaming, rollspel, Modern 
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Produktion samt årskurs 6. Unga ledare genomgick under perioden en 
ledarutbildning på Discord, och medarbetare deltog på ett nationellt seminarium och 
berättade om arbetet med Discord, som även sträcker sig över kommungränserna. 

I mars lanserade Bibliotek i Väst en ny gemensam webbplattform för bland andra 
Tjörns invånare och besökare. Till följd av pandemin fortsatte biblioteket också den 
utökade marknadsföringen kring digitala tjänster som PressReader, Biblio, 
Cineasterna och uTalk. 

Under våren utbildades delar av personalen i det nya GIS-systemet (geografiskt 
informationssystem) som Tjörns kommun installerade hösten 2020. För kultur- och 
fritidsförvaltningen innebär systemet flera nya möjligheter, bland annat att 
kommunicera information om föreningslivet och lokaler för uthyrning samt att 
marknadsföra sevärdheter. 

Pandemin har ökat intresset för digitala guider och quiz, som kombinerar utevistelse 
med att sprida kunskap om miljöer och lokalhistoria. En så kallad "walkabout" 
genomfördes under våren i Skärhamn. 

Arbetet med att förbättra svaren hos den "digitala medarbetaren" Kommun-Kim 
pågår. Dessutom förbättras hemsidan löpande, där Evenemangskalendern under 
våren kompletterades med tips för funkis-målgruppen. 

Förvaltningen fortsatte att förbättra den digitala tekniken i verksamhetens lokaler. 

 
Digitalisering inom socialförvaltningen 
Arbete pågår för att upphandla och implementera ett nytt verksamhetssystem 
samtidigt som arbetet med Framtidens vårdinformationsmiljö löper på. Det kommer 
att på sikt ge stora möjligheter för brukarna att göra e-ansökningar, läsa journaler, 
kontakta vårdgivare med mera. 

Det ska under året införas digitaliseringsombud i förvaltningens verksamheter för att 
säkerställa att de verktyg som finns i verksamheterna ska användas på ett effektivt 
sätt. Syftet är också att säkerställa att den välfärdsteknik som kommer införas 
framöver, införs på bästa möjliga sätt. Uppdraget är också att säkra att det finns en 
god grundkompetens om digital teknik hos avdelningens personal. Förvaltningen har 
aktivt deltagit i projekt MODIG inom Göteborgsregionenskommunalförbuds regi. 

De statsbidrag som äldreomsorgen tilldelats för 2021 kommer användas för att 
investera i välfärdsteknik som möjliggör att förvaltningen ska kunna möta de 
framtida volymerna inom vård och omsorg. 

Arbetet med att införa Teams i verksamheterna är på gång och vi inväntar fortfarande 
att alla medarbetare inom förvaltningen ska få sina licenser. Förvaltningen arbetar 
aktivt med webbaserade utbildningar och utökade antal teamsmöten såväl externt 
som internt. Digitala möten används nu helt naturligt i uppföljnings- och 
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samverkansmöten. Inom missbruksbruksvården använts en digitaliserad 
alkoholkontrollsfunktion vars syftet är dels att hjälpa klienter med 
egenkontroll/återfallsprevention och dels för att ge bättre och mer kostnadseffektiva 
underlag för beslut till handläggarna. Ett nytt verksamhetssystem för 
Arbetsmarknadsenheten är under upphandling. 

Digitalisering av handlingarna till socialnämndens arbetsutskott har införts under 
februari månad. 

 
Samhällsbyggnad 
Under våren har miljöavdelningen gått från miljöreda till Ecos2. Under våren har 
miljöavdelningen lanserat de e-tjänster som ingick i upphandlingen av Ecos 2. De 
finns tillgängliga via kommunens hemsida. 

Byggavdelningens nya verksamhetssystem har i dagsläget över 90% digitala 
bygglovsansökningar. 

Titel Bedömning Trend 
Delaktighet, inflytande och medbestämmande   
Kommentar: 
Satsningar kopplade till Demokratiåret 
Att demokratin fyller 100 år 2021 har uppmärksammats på flera sätt. Vid 
kommunfullmäktiges första möte gavs en introduktion till demokratiåret av 
fullmäktiges ordförande. I fullmäktigesalen har dekaler satts upp för att påminna om 
firandet. Artiklar i hushållstidningen Vi på Tjörn och på intranätet Bryggan har 
publicerats. Ämnet har också uppmärksammats under årets första Ledarforum. 

Under mars hölls en digital demokratifestival i fyra dagar med en mängd olika inslag; 
teater, åsiktstorg, demokratiutställning, föreläsningar om demokrati med flera. 
Festivalen hade namnet Uttryckt. 

Under våren har också invånardialoger för både skolstruktur och ÖP förberetts och 
genomförs under resten av året. De görs för att förbättra dialogen mellan Tjörnborna 
och politiken och ge utrymme för en reell dialog. 

En annan ny möjlighet till dialog som inleddes under perioden är Demokratilådan, 
som under året kommer att flyttas runt i olika verksamheter. 

Forum för delaktighet för barn och unga 
I förskolorna har arbetet med att skapa barnråd påbörjat. 

I grund- och grundsärskolan pågår arbetet med att genomföra vårterminens 
utvecklingssamtal med fokus på den enskilde elevens kunskapsutveckling. Pga. av 
covid-situationen genomförs de på distans med hjälp av Unikum och Teams. 

Elevrådsarbetet går enligt plan. 
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Appen ”Ung på Tjörn” har kommunicerats på olika sätt. 400 nedladdningar har gjorts 
av appen. Dialogen med ungdomar har stärkts med appen på så vis att de frågor som 
inkommit fångats upp i arbetet med ungdomsdialog. Revidering av barn- och 
ungdomsplanen har påbörjats. 

Vid årets första ungdomsdialog i mars, där 16 ungdomar och nio politiker deltog, 
fördelades Tjörnpengen. 

Funkis Fritid genomförde kursen "Volymen på max", där deltagarna var med och 
gjorde sina röster hörda. 

Genom Deltas nya kurser och klubbar skapas ständigt möjligheter för unga att 
uttrycka sig, inom områden som Modern Produktion, podd och kreativt skrivande. 
Via biblioteksråd på alla skolor blir barn och unga röstar hörda och får vara med och 
påverka. 

Dialog kopplat till detaljplaner 
På grund av Covid 19 har inte cultural planning workshops i samband med 
planstarter kunnat genomföras. Planavdelningen avvaktar utvecklingen och 
undersöker alternativa möjligheter att inhämta synpunkter och föra dialog med 
medborgarna genom exempelvis enkäter, möten i mindre grupper etc, Trots Covid 
har Planavdelningen under delåret haft möjlighet att träffa representanter för 
vägföreningar, näringsliv etc utomhus för att föra dialog och stötta i frågor gällande 
platsutveckling, utbyggnad; renovering av lekplatser etc. 

 

Titel Bedömning Trend 
Skapa möjligheter för ett gott liv   
Kommentar: 
Förbättrad samordning, styrning och ledning av kommunens förebyggande arbete 
En rapport med omvärldsanalys, forskning och förslag till ny organisation, 
samordning och styrning har presenterats och lämnats till Kommunledningsgruppen, 
KLG. KLG ska diskutera förslaget för att sedan bjuda in arbetsgruppen till möte för 
att diskutera vidare arbete. 

Barn och ungas röster ska stärkas 
Appen ”ung på Tjörn” har kommunicerats på olika sätt. 400 nedladdningar har gjorts 
av appen. Dialogen med ungdomar har stärkts med appen på så vis att de frågor som 
inkommit fångats upp i arbetet med ungdomsdialog. Revidering av barn- och 
ungdomsplanen har påbörjats 

Skolnärvaron ska öka 
Barn- och utbildningsförvaltningen rekryterade ht 2020 ett så kallat "närvaro-team" 
bestående av en lärare (80%), en socialpedagog (100%) och en studie- och 
yrkesvägledare (20%) med uppdrag att få elever med lång och problematisk frånvaro 
att komma tillbaka till skolan. Teamet har ett gemensamt ansvar tillsammans med 
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kommunens grundskolor och ska vara en resurs som kompletterar grundskolornas 
ordinarie resurser. Teamet har under 2021 skapat strukturer bl.a. för samverkan och 
frånvarorapportering. Totalt har 17 ärenden upprättats varav 3 har avslutats. 

Resultat av utvärdering 2021-04-21: 

• Personalen på samtliga skolor har informerats om teamets arbete och hur de ska 
agera vid oroande frånvaro. 

• Rutin för att rapportera till huvudman är framtagen. 
• Vårdnadshavare har informerats om Teamet och dess uppgifter. 
• Analys av frånvarostatistik pågår kontinuerligt. 
• Utbildning i TIETOS:s frånvarosystem har genomförts. 
• Samarbete med socialtjänsten och Barn- och ungdomspsykiatrin har etablerats. 
• Diskussion om representation från socialtjänsten pågår. 

Ungdomssamordnarna träffade närvaroteamet i skolan för att i samverkan påbörja 
arbetet med att ta fram olika metoder som ökar ungas skolnärvaro. Här är bra 
fritidsaktiviteter en avgörande faktor för lusten att vara i skolan; dramaövningar 
genomfördes på Skärhamns fritidshem och på påsklovet ledde kulturpedagoger olika 
aktiviteter. 

Ungas fysiska och psykiska hälsa ska stärkas 
Två personer har påbörjat utbildning för att bli instruktörer i MHFA (mental health 
first aid). SIMBA betalar utbildningarna. Det kommer tas fram ett gemensamt förslag 
för SIMBA kommunerna på plan för hur instruktörerna ska utbilda vidare på bästa 
sätt i respektive kommun. 

LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) genomfördes 2020 och resultatet med 
analyser publicerades under våren. Resultatet kommer också att presenteras i olika 
sammanhang för såväl politiken som för kommunens medarbetare. LUPP är ett 
nationellt enkätverktyg för att följa upp ungas livssituation, och undersökningen tar 
ett brett grepp om ungas vanor och attityder. 

Friday free gym planerar för slutkonferens och en slututvärdering av projektet samt 
arbetar för att det ska implementeras i ordinarie verksamhet på något hållbart sätt. 

Skolorna genomför ett flertal aktiviteter kopplade till målet. Ex. besök av "Ung hälsa i 
skolan", besök på Ungdomsmottagningen, YAM i åk 9, "Tanke och hälsa" i åk 8, 
klassdagar med samarbets- och gruppstärkande övningar, rastaktiviteter, 
värdegrundsövningar, kompissamtal mm. Det har genomförts en utbildning 
arrangerad av "West Pride" i området HBTQI kopplat till sex- och samlevnad. 

Socialförvaltningens avdelning för Individ- och familjeomsorg samverkar med 
förskola, skola och kulturverksamheter för att främja barn och ungas olika förmåga 
och psykiska hälsa. Mottagningsgruppen på enheten för Barn och unga kommer att 
genom digitala möten med förskola och skola informera om socialtjänstens olika 
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verksamheter, stöd utan bistånd samt möjlighet att rådgöra innan anmälan sker. 
Avdelningen för Individ- och familj ska också stärka det förebyggande arbetet för att 
öka möjligheter för en god och jämlik fysisk och psykisk hälsa hos kommunens barn 
och unga. Arbetet sker i samverkan med skola och kulturverksamheten. Prioriterade 
områden är att skapa bättre och mer jämlika förutsättningar till fysisk aktivitet för 
barn och unga, införa metoder som förebygger psykisk ohälsa samt stärka det 
drogförebyggande arbetet genom MiniMia. Socialnämnden har under våren 2021 
påbörjat ett arbete med ett Idéburet offentligt partneravtal (IOP-avtal) med Svenska 
kyrkan som ska ha gruppverksamhet för barn i utsatta situationer. 

Barngruppernas storlek i förskolan 
Förskolorna arbetar kontinuerligt med att, utifrån dagsaktuell förutsättning, dela upp 
barngrupperna i mindre grupper under dagen. Utifrån nuvarande resurskoefficient 
samt tillgång på ändamålsenliga lokaler är det däremot svårt att möta Skolverkets 
riktlinjer kring barngruppernas storlek. 

 
Ökat fokus på utomhus och friluftsaktiviteter 
Pandemin skapade under perioden ett ökat fokus på utomhusaktiviteter. Inom ramen 
för projektet "Ute är det nya inne" erbjöds Tjörnborna gratis, organiserad och covid-
säkrad fysisk träning utomhus, i ett unikt samarbete mellan kommunen, 
föreningslivet och näringsidkare. Ett utegym upprättades i Kållekärr, utformat efter 
målgruppen seniorer men öppet för alla. Hälsoprojektet för ungdomar utökades med 
ett antal digitala aktiviteter, som livestreaming från dansövningar och Friday Free 
gym. Under skolloven genomfördes gemensamma utomhusaktiviteter. För 
målgruppen funkis startade "Glädjeträning". 

Friluftslivsverksamheten genomförde flera insatser med koppling till Friluftslivets år. 
Projekteringen av Skärhamns motionsspår pågick enligt plan. Arbetet påbörjades 
med att skapa ett friluftsråd samt en politiskt beslutad samverkansgrupp för 
friluftslivet. 

På Sundsby säteri öppnade i april Margaretas kök och skafferi med ny entreprenör. 
Under perioden genomfördes ett antal arrangemang som bidrar till Sundsby säteris 
attraktivitet som besöksmål. Länsstyrelsen beviljade i april tillstånd att fortsätta 
utgrävningen av säteriets damm. 

Tjörn - island of art 
Ett omfattande samarbete mellan Nordiska Akvarellmuseet, Skulptur i Pilane och 
Pater Noster startade upp inför årets turistsäsong. Konceptet Världens svettigaste 
konstrunda har inför 2021 omarbetats och vidareutvecklats till att istället bli Tjörn -- 
Island of Art, som lyfter fram unika upplevelser med fokus på konst- och 
naturupplevelser. Satsningen ingår i arbetet med att utveckla Tjörn som en plats för 
konst i världsklass. 
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Ställa om istället för att ställa in 
Kulturverksamheten var under perioden fortsatt hårt påverkad av covid-19-
pandemin. Utbudet anpassades och genomfördes till övervägande del digitalt. 
Festivalen Uttryckt!, som 2021 arrangerades för första gången, hade temat demokrati 
och innehöll bland annat digitala författarintervjuer och digitala föreställningar med 
till exempel poeten Bob Hansson. 

Under perioden ökade tipsen på utomhusaktiviteter för målgruppen unga vuxna via 
evenemangskalendern. 

Delta fortsatte att anpassa sin verksamhet efter pandemin och lyckades ställa om 
istället för att ställa in. Under påsklovet arrangerades Film/foto & fantasi i samverkan 
med en extern aktör. Kulturskolan genomförde en konstutställning i det kommunala 
naturreservatet Tuveslätt i Rönnäng. Fredagarna på Kultur- och fritidscentra var 
fokuskvällar inom dans, film och teater, vilket väckte intresse hos ungdomar som inte 
tidigare kommit i kontakt med uttrycken. För att fler barn ska få plats i Kulturskolan 
rekryterades en ny medarbetare med målet att minska gitarr- och pianokön. 

På grund av pandemin hade Deltas personal under perioden inte tillträde till Tjörns 
skolor och kunde därför inte genomföra vissa planerade aktiviteter. Alla skolhäng 
utfördes med ungdomssamordnarna på båda högstadieskolorna. Från och med mars 
gavs ungdomskonsulenterna tillträde till At school, en återkommande aktivitet på 
högstadieskolorna där personal från Delta finns med. 

Aktiviteter med fokus på äldre 
För målgruppen äldre inleddes en konsertserie på äldreboenden, dramaövningar i 
samarbete med Chalmers, "11-kaffe" på Sundsby säteri och en digital visning i 
samarbete med Nordiska Akvarellmuseet. 

Socialförvaltningen har ett prioriterat mål kring att minska upplevd ensamhet hos 
äldre. Redovisning av det prioriterade målet kommer att redovisas med bokslutet för 
2021. Resultaten från de nationella brukarundersökningar ligger till grund för alla 
indikatorer som mäter målet om det uppnåtts eller inte. Dessa redovisas under 
oktober 2021 och kommer att redovisas i bokslutsrapporten för 2021. 

Öka kunskap om kulturhistoria 
För att öka kunskapen om Tjörns kulturhistoriska värden erbjöds under perioden 
promenader med kulturella teman, till exempel "litteraturwalk" och sagovandringar 
för barn. 

Författarbesök och läsaktiviteter 
Skolbiblioteken arrangerade digitala författarbesök för barn och unga. Med 
inspiration från En svensk läsklassiker lanserades "Fantastiska klassiker", som lyfter 
fram fyra olika barn- och ungdomsförfattare under året. I projektet My story, som 
finansieras via Statens Kulturråd, genomfördes olika aktiviteter, till exempel podd 
och kreativt skrivande. Ungdomars egna krönikor publicerades i appen Ung på Tjörn. 
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En referensgrupp med ungdomar skapades för att utveckla inomhusmiljön i 
Skärhamns bibliotek. 

 

Titel Bedömning Trend 
En säker och trygg kommun   
Kommentar: 
Ökad kännedom om kommunens trygghets- och säkerhetsskapande arbete 
Under våren har vi ökad kommunikationen om det trygghetsskapande arbete som 
görs i vår kommun. Även säkerhetsarbetet lyfts fram. Det har handlat om att beskriva 
Trygghetsvandringar, Unga ledare som ska skapa trygghet i sommar, 
Ungdomssamordnare som kontinuerligt finns i ungdomarnas närhet, den 
regelbundna samverkan som finns mellan polis och kommunen. Den Öppna 
jämförelse om säkerhet och trygghet som SKR årligen tar fram placerar även i år Tjörn 
på en framskjuten plats. 

Trygghetsskapande arbete för barn och unga 
Samverkan har startat med Stenungsund. Och marknadsföring kring 
trygghetsvandring har pågått. Unga ledare har utbildats för att skapa trygghet. 
Huskurage har gjort en nystart hos TBAB. 

Under pandemin har det varit svårt att möta målgruppen barn och unga som hamnat 
eller riskerar att hamna i utanförskap. Checklistor som visar på vilka åtgärder som 
ska göras utifrån Våldstrappans tre olika steg har tagits fram och arbetas efter. 

Ett systematiskt arbete påbörjades under perioden med att skapa ett årshjul för 
ungdomssamordnarnas arbete ute på skolorna. Handlingsplanen för Våld i nära 
relation fortsatte att bearbetas. 

På Tjörns hemsida skapades en tydligare struktur kring SOS-gruppens och 
ungdomssamordnarnas arbete och funktion. Aktiviteter för att underlätta kontakten 
med hemmet samlades i olika digitala verktyg. 

Likabehandling i skolan 
Utvärdering av likabehandlingsenkäterna pågår. Skolorna har reviderat och 
tillgänglighetsanpassat sin mall för Likabehandlingsplan. 

Några av skolorna har startat ett arbete för att förhindra "hets" och "skojbråk". 

Certifiering Säker och trygg förening 
Certifieringen av Säker och trygg förening flyttades till 2024 med anledning av 
pandemin. 

Senior alert och kvalitetsregister kopplat till demens 
Socialförvaltningen har använt flera olika kvalitetsregister, där ett har varit det 
systematiska kvalitetsregistret Senior alert, registret bedömer om våra 
vårdtagare/brukare/patienter faller ut med risk i systemet. Dessa register 
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kvalitetssäkrar förvaltningens arbete. Syftet med Senior alert har varit och är att 
arbeta förbyggande, registrera riskbedömningar och åtgärder som vidtas för att 
därmed förbättra vård och omhändertagandet och öka säkerheten för patienter. Ett 
annat kvalitetsregister som förvaltningen har arbetat med är Beteendemässiga och 
Psykiska Symtom vid Demens (BPSD), där det genom multiprofessionella 
vårdåtgärder minskar beteendemässiga och psykiska symtom och därigenom 
minskar lidandet och ökar livskvaliteten för personen med demenssjukdom. 

Tillsyn rökfria miljöer 
Miljöavdelningen har genomfört tillsyn angående rökfria miljöer på samtliga skolor 
och förskolor. Vi kontrollerar att skyltar finns uppsatta och gör okulära besiktningar 
vad gäller fimpförekomst på skolornas områden. 

 

Titel Bedömning Trend 
Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga jämfört med 
övriga huvudmän i Sverige 

  

Kommentar: 
Ny skolstruktur 
Under våren har beräkningar kopplat till olika alternativa skolstrukturer tagits fram. 
Politiken har fått löpande information om hur arbetet fortlöper. 

Likvärdighet i skolan 
Arbetet med kommunövergripande pedagogiska nätverk, screeningsschemat samt 
Skolverkets bedömningsstöd är några pågående aktiviteter för ökad likvärdighet i 
Tjörns grundskolor. Samtliga skolenheter genomgår också Skolverkets 
didaktikutbildning "Specialpedagogik för lärande". (Häggvallskolan har dock pausat 
insatsen då organisationssvårigheter uppstått på grund av distansundervisningen.) 

Samverkan mellan kommunens olika verksamheter 
Revideringen av handlingsplanen för samordnad och stärkt barn- och ungdomskultur 
färdigställdes under våren och skickades på remiss till berörda aktörer. 

Den tidigare SURR-gruppen med chefer ersattes med BIS-gruppen (Barnkultur i 
samverkan), som består av kulturombud från respektive verksamhet. 

En pandemiplan togs fram för att säkerställa att Kulturträdets aktiviteter blir 
genomförda enligt handlingsplanen. Förvaltningens medverkan på rektorsmöten 
återupptogs. 

Biblioteket fortsatte att samverka med prioriterade grupper som särskolan, 
förberedelseklasser samt med elever med läs- och skrivsvårigheter. Bokpresentationer 
och MIK-lektioner (medie- och informationskunnighet) genomfördes digitalt. 

Under perioden fanns skolbibliotekarier på plats på varje skolbibliotek minst en dag 
per vecka. 
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Socialförvaltningen arbetar genom SSPF samverkan mellan socialtjänsten, skola, 
polisen samt kultur-och fritid) aktivt i samverkan med riktade insatser för barn där 
det finns en risk att de hamnar i kriminalitet eller missbruk. Socialförvaltningen ger 
många barn och familjer insatser i form av föräldrastöd, placering av barn och unga 
m.m. som stärker barns utveckling och detta bidrar till att inriktningsmålet uppfylls. 

 

Titel Bedömning Trend 
Människor ska ha möjlighet till egen försörjning   
Kommentar: 
Organisation kopplat till integration och arbetsmarknadsfrågor 
Tjörns kommun har i många år haft parallella strukturer för att hantera integration, 
mottagande av nyanlända och arbetsmarknadsfrågor. Kommunen är dock för liten för 
att fortsätta organisera och strukturera arbetet på detta sätt och under 
mandatperioden har kommunen arbetat med en genomlysning av arbetet och 
organisationen. Under 2020 har också en integrationsstrategi tagits fram och kommer 
att beslutas innan året är slut. 

Utifrån genomlysning av organisation och beslutad integrationsstrategi ska en ny 
organisation beslutas och driftsättas under 2021 

Ett förslag på organisation håller på att arbetas fram gemensamt av kommunstyrelsen 
och socialförvaltningen.  

Vuxenutbildning 
Målet att eftersträva möjligheten för vuxna att erhålla gymnasiekompetens utvärderas 
för första gången i augusti 2021. 

Individanpassade lösningar 
Socialförvaltningens avdelning för Individ- och familjeomsorg arbetar med att hitta 
individuella lösningar för varje individ och familj. Arbetsmarknadsenheten har en 
tydligare arbetslinje för att på ett effektivare sätt få människor i arbete. För de 
klienterna med pågående missbruk som ej är kvalificerade för våra interna 
arbetsmarknadsåtgärder har avdelningen ett projekt som kallas Omstart. Syftet är att 
minska alkohol- och narkotikaintaget samtidigt som man erbjuds adekvat 
sysselsättning som för individen närmare arbetsmarknaden. Arbetslösheten har ökat 
under det senaste året. Antal individer med försörjningsstöd har ökat med ca fyra 
hushåll sedan januari 2020. Detta tros vara en effekt av den pågående pandemin. Det 
pågår ett nära samarbete med kommunens näringslivsstrateg. Under hösten 2020 
implementerades en ny riktlinje för offentligt skyddade anställda vilket innebär att 
anställningen är en arbetsmarknadsinsats. Syftet med den nya riktlinjen är att 
motverka inlåsningseffekt och påskynda återetablering på den reguljära 
arbetsmarknaden. Verksamheten kommer under året att anställa en socialsekreterare 
med syfte att stödja personer med försörjningsstöd att få ersättning från rätt instans. 
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Titel Bedömning Trend 
Tjörns kommun ska verka för att upprätta goda 
samverkansformer med andra aktörer 

  

Kommentar: 
Förbättrad styrning och ledning av kommunens hållbarhetsarbete 
Rapporten om kommunens arbete kopplat till Agenda 2030 som skrevs under 2020 
har kommunicerats till kommunens chefer via Ledarforum och kommunens 
ledningsgrupp samt till politiker via Kommunstyrelsens arbetsutskott och 
kommunstyrelsen. 

Diskussioner och beslut om hur kommunen ska arbeta vidare med frågan ska föras i 
kommunens ledningsgrupp under årets första halvår. 

Extra yrkesdagar 
På grund av restriktioner utifrån covid-situationen kommer den praktiska 
arbetslivsorienteringen i årskurs 8 och 9 i år ersättas av extra yrkesdagar. Temat 
kommer vara "Hållbar utveckling". 

Samverkan med kulturella och kreativa näringar 
Under perioden intervjuades olika aktörer inom kulturella och kreativa näringar 
(KKN), för att hitta nya strategiska sätt att få till möten och möjliga samarbeten med 
dessa olika verksamheter. 

Idéburet offentligt partnerskap 
Socialförvaltningen arbetar med ett prioriterat mål att öka externa samverkansformer 
och få fler samverkanspartners med avdelningen för individ och familjeomsorg (IFA). 
Detta för att öka samhällsnyttan och möjliggöra ökad klientnytta genom att 
verksamheten fördjupar samverkan utanför den egna organisationen med både 
frivilligorganisationer, föreningar och andra samverkanspartners. Hos dessa finns 
både engagemang och resurser som kan bidra till en bättre verksamhet för de vi är till 
för. Under årets första månader har samverkan med kyrkan i olika projekt påbörjats 
såsom gruppverksamhet för barn, projekt Sankt Mary. Socialnämnden har tecknat ett 
nytt idéburet offentligt partnerskap (IoP) med kvinnojouren i Stenungsund. En chef 
inom IFA deltar månatligen i samverkan med civilsamhället. 

Gemensam avloppspolicy 
Miljöavdelningen har sökt och erhållit LOVA-bidrag för framtagande av 
kommungemensam avloppspolicy. I detta syfte har ett arbetslag tagits fram som 
innefattar både inspektörer och chefer. 

Samverkan kring infrastruktur samt detalj- och översiktlig planering 
Planavdelningen har sedan tidigare ett väl inarbetat samarbetsforum med Orust och 
Stenungsund. Regelbundna träffar för utbyte av erfarenheter och diskussion om 
gemensamma frågor gällande infrastruktur och detalj -och översiktlig planering. Vi 
har också haft ett gemensamt arbete med FöP för Havet tillsammans med Orust 

167



 

Sida 50 (54) 
Delårsrapport april 2021  

Tjörns kommun 

kommun. Ett kommunövergripande avtal gällande samarbete med Orust kring 
handläggning av färdtjänst tecknades under 2020 och har fungerat väl. 

Samverkan kring bostadsanpassning 
Ett samarbete med Stenungsund angående bostadsanpassning påbörjades under 2019 
och skulle ha utökats med Orust under 2020. Detta samarbete har inte genomförts i 
den utsträckning som var tänkt. 

 

Titel Bedömning Trend 
God ekonomisk hushållning och ett effektivt utnyttjande av 
resurser 

  

Kommentar: 
Strategisk lokalförsörjning 
Kommunövergripande samordnare/strateg har arbetat tillsammans med 
förvaltningarna för att dokumentera lokalbehov utifrån deras respektive 
verksamheter. Lokalbehoven ska sammanställas till en kommungemensam 
lokalförsörjningsplan. Detta arbete har fått stå tillbaka till förmån för 
beräkningar/utredningar kopplat till kommunens skolstruktur. 

Under året har också ett förslag på styrdokument för strategisk lokalförsörjning 
arbetats fram tillsammans med extern konsult och kommunens ledningsgrupp. 

Förbättra modell och rutiner för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
Arbetet är påbörjat med att kartlägga de områden där kommunstyrelsen har 
uppsiktsplikt. 

Regelbundna kostnadsanalyser 
Barn- och utbildningsförvaltningens arbete med regelbunden kostnadsanalys av 
verksamheterna följer plan. 

Socialförvaltningen har ett fungerande och återkommande arbetssätt vad gäller att 
analysera kostnadsutveckling kopplat till verksamhetens effektivitet och 
påverkansfaktorer avseende kvalitet. Förvaltningens verksamheter följer och 
analyserar sin budget varje månad ihop med ekonom. Månadsresultatet redovisas 
och analyseras en gång i månaden i ledningsgruppen. Resultatet lyfts också på 
verksamheternas APT med syfte att öka ekonomisk medvetenhet 

Rutiner för prioritering och fokus 
Planavdelningen har initierat översyn av rutinbeskrivning och mallar som ett led i att 
prioritera och fokusera för bästa resultat. Vidare inventeras möjligheter för digital 
projekthantering gällande exempelvis tidplaner. Våra intäkter ställt mot kostnader ses 
över gällande timkostnader och avgifter för planarbete. Ta fram en strategi för att ta 
betalt/SMS på parkeringar inom Tjörn. Intäkter för boendeparkeringar där ny taxa 
utreds och jämförelser görs med ex Orust och Kungälv. 
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Externa medel 
Miljöavdelningen har lagt mycket fokus på extern finansiering. För 2021 söktes 3 
LONA-projekt och 2 LOVA-projekt. Alla beviljades. De två LOVA-projekten täcker 
lönekostnader med 80 %. 

LOVA-projekt: Åtgärdssamordnare, Kommungemensam avloppspolicy. 

LONA-projekt: Amfibiedammar i Röra, Förstudie våtmark i Mölnebo, Restaurering 
av våtmark i Lirås 

Från 2020 pågår även LONA-projekt avseende revidering av Tjörns kommuns 
naturvårdsprogram och Handlingsplan för invasiva arter samt två projekt 
finansierade av Vattenmyndigheten avseende näringsfälla vid Hoga hästgård och 
våtmark i Sundsby. 

 

3.5 Utfall 2021-04-31 på indikatorer kopplade till 
inriktningsmål 

Till varje inriktningsmål i kommunfullmäktiges budget finns det en eller 
fler indikatorer. Indikatorerna har ett målvärde som ska uppnås varje 
budgetår. I tabellen nedan finns de indikatorer som finns kopplade till 
inriktningsmålen i budget 2021. I många av fallen så finns det inte några 
utfall på indikatorerna per 2021-04-31. För de indikatorer som saknar 
utfall per 2021-04-31 finns det ingen bedömning. De utfall som ses för 
dessa indikatorer är det senaste kända utfallet. 

 
Titel Utfall Målvärde Bedömning 

Skapa intresse och beredskap för hållbar exploatering och nybyggnation 

Tillgänglig och detaljplanerad mark för företag, antal kvm 3 500 10 000  

Färdigställda bostäder under året, antal 90 77  

Hållbar och effektiv utveckling av vatten och avlopp 

Minskning läckage av dricksvatten i ledningsnätet, (%)  3.00%  

Minskning bräddningar av avlopp, antal  20  

Minskning ovidkommande vatten, andel (%)  10.00%  

Förbättrade kommunikationer och infrastruktur 

Företagens attityder gentemot vägnät, tåg och 
flygförbindelser 

2.62 2.60  

Vad tycker du om utbudet av gång- och cykelvägar i 
kommunen? Andel som svarat "Ganska bra" eller 
"Mycket bra" (%) 

 60.00%  

Vad tycker du om möjligheten att på ett enkelt sätt 
använda kollektivtrafiken för att ta dig till dina 

 25.00%  
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Titel Utfall Målvärde Bedömning 

fritidsaktiviteter? Andel som svarat "Ganska bra" eller 
"Mycket bra" (%) 

Vad tycker du om möjligheten att på ett enkelt sätt 
använda kollektivtrafiken för dina vardagliga resor t ex till 
arbete, skola eller annan sysselsättning? Andel som 
svarat "Ganska bra" eller "Mycket bra" (%) 

 50.00%  

Vad tycker du om möjligheterna att på ett enkelt sätt 
kunna transportera dig med bil? Andel som svarat 
"Ganska bra" eller "Mycket bra" (%) 

 85.00%  

Tjörn ska bli en bra miljökommun 

Miljökommun, Miljöaktuellts ranking 238 120  
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel 
(%) 

34.00% 32.00%  

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 560.00 521.00  

Laddstationer i kommunen, antal 0 4  

Professionell och tillgänglig service med god kvalitet 

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

87.00% 90.00%  

Medarbetarenkät, totalindex 79 73  
Sjukfrånvaro månadsavlönade, andel (Tjörns kommun 
totalt) 

7.92% 7.10%  

Vid din senaste kontakt med politiker, hur blev du 
bemött? Andel som svarat "Ganska bra" eller "Mycket 
bra" (%) 

 75.00%  

Hur tycker du att det fungerar att få svar på dina frågor 
om kommunen och dess verksamheter? Andel som 
svarat "Ganska bra" eller "Mycket bra" (%) 

 50.00%  

Hur tycker du att kommunen informerar vid större 
förändringar i kommunen? Andel som svarat "Ganska 
bra" eller "Mycket bra" (%) 

 60.00%  

Vi ska använda digitaliseringens möjligheter 

eBlomlåda, ledning, arbetssätt och metoder, andel svar 
"Helt uppfyllt" 

63.00% 55.00%  

eBlomlådan, tekniska förutsättningar, andel svar "Helt 
uppfyllt" 

67.00% 60.00%  

Delaktighet, inflytande och medbestämmande 

Vad tycker du om möjligheterna som kommunens 
invånare har att delta aktivt i arbetet med utveckling av 
kommunen? Andel som svarat "Ganska bra" eller 
"Mycket bra" (%) 

 30.00%  

Tycker du att invånarna i din kommun har möjlighet till 
insyn och inflytande över kommunens beslut och 
verksamheter? Andel som svarat "Till stor del" eller "Helt 
och hållet" (%) 

   

Vad tycker du om möjligheterna som kommunens 
invånare har att påverka innehållet i politiska beslut? 
Andel som svarat "Ganska bra" eller "Mycket bra" (%) 

 30.00%  
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Titel Utfall Målvärde Bedömning 

Vad tycker du om möjligheterna som kommunens 
invånare har att påverka inom de kommunala 
verksamheterna? Andel som svarat "Ganska bra" eller 
"Mycket bra" (%) 

 30.00%  

Skapa möjligheter för ett gott liv 

Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt 
bistånd, andel (%) 

4.10% 4.50%  

Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) 73.00%   

Vad tycker du om din kommun som en plats att leva och 
bo på? Andel som svarat "Ganska bra" eller "Mycket 
bra" (%) 

 75.00%  

Kan du rekommendera andra som inte bor här i 
kommunen att flytta hit? Andel som svarat "Till stor del" 
eller "Helt och hållet" (%) 

 75.00%  

En säker och trygg kommun 

Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva 
svar, andel (%) 

87.40% 95.00%  

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

67.70% 84.00%  

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - 
trygghet, andel (%) 

91.00% 90.00%  

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet, 
andel (%) 

88.00% 90.00%  

Skadegörelse kommunal egendom, antal rapporterade 
fall (procentuell minskning) 

16.00% 10.00%  

Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga jämfört med övriga huvudmän i Sverige 

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

90.20% 97.00%  

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

77.00% 85.00%  

Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram 
kommunala skolor (modellberäknat värde), andel (%) 

86.10% 86.00%  

Människor ska ha möjlighet till egen försörjning 

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

3.80% 3.00%  

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

66.00% 76.00%  

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

58.00% 46.00%  

Tjörns kommun ska verka för att upprätta goda samverkansformer med andra aktörer 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Bemötande, NKI 74 78  

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

2.85 2.95  
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Titel Utfall Målvärde Bedömning 

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

2.56   

Skolans kontakter med det lokala näringslivet (skala 1-6) 2.56 2.65  

God ekonomisk hushållning och ett effektivt utnyttjande av resurser 

Soliditet (%) 36.00% 25.00%  
Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och 
generella statsbidrag (%) 

5.10% 0.50%  

Helt eller delvis uppfyllda prioriterade mål i nämnderna, 
andel (%) 

95.00% 75.00%  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-06-03 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 114 

Taxa för rengöring och brandskyddskontroll i Tjörns 
kommun 

2021/163 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Anta taxa för rengöring och brandskyddskontroll i Tjörns 
kommun från 2021-09-01, enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtandet. 

2. Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund får årligen besluta 
att justera taxan med Sotningsindex som förhandlas fram av de 
centrala parterna SKR och Skorstensfejarmästarnas 
riksförbund. 

Sammanfattning 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) har vid 
direktionsmöte 2021-05-10 beslutat att föreslå Tjörns kommun att 
anta en ny taxa för rengöring och brandskyddskontroll från 2020-
09-01, samt att förbundet årligen får besluta att indexjustera taxan 
i enlighet med Sotningsindex. 

Den huvudsakliga anledningen till den nya taxan är att förbundet 
gjort en ny upphandling av entreprenör för att utföra sotning och 
brandskyddskontroll. Uppgifterna som ska utföras är reglerade i 
Lag om skydd mot olyckor. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-20, § 120 
Direktionen Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 2021-05-10, 
§ 48 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-05-19 
Taxa för rengöring och brandskyddskontroll fr o m  2021-09-01 
Tjörns kommun, bilaga 1 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-06-03 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 120 

Taxa för rengöring och brandskyddskontroll i Tjörns 
kommun 

2021/163 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Anta taxa för rengöring och brandskyddskontroll i Tjörns 
kommun från 2021-09-01, enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtandet. 

2. Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund får årligen besluta 
att justera taxan med Sotningsindex som förhandlas fram av de 
centrala parterna SKR och Skorstensfejarmästarnas 
riksförbund. 

Sammanfattning 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) har vid 
direktionsmöte 2021-05-10 beslutat att föreslå Tjörns kommun att 
anta en ny taxa för rengöring och brandskyddskontroll från 2020-
09-01, samt att förbundet årligen får besluta att indexjustera taxan 
i enlighet med Sotningsindex. 

Den huvudsakliga anledningen till den nya taxan är att förbundet 
gjort en ny upphandling av entreprenör för att utföra sotning och 
brandskyddskontroll. Uppgifterna som ska utföras är reglerade i 
Lag om skydd mot olyckor. 

Tidigare beslut 
Direktionen Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 2021-05-10, 
§ 48 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-05-19 
Taxa för rengöring och brandskyddskontroll fr o m  2021-09-01 
Tjörns kommun, bilaga 1 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

176



 

 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

 2021-05-19 Dnr 2021/163-174 

Kommunstyrelsen 

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

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Tjänsteutlåtande - Taxa för rengöring och 
brandskyddskontroll i Tjörns kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

1. Anta taxa för rengöring och brandskyddskontroll i Tjörns kommun 
från 2021-09-01, enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtandet. 

2. Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund får årligen besluta att 
justera taxan med Sotningsindex som förhandlas fram av de centrala 
parterna SKR och Skorstensfejarmästarnas riksförbund. 

Sammanfattning 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) har vid 
direktionsmöte 2021-05-10 beslutat att föreslå Tjörns kommun att anta 
en ny taxa för rengöring och brandskyddskontroll från 2020-09-01, samt 
att förbundet årligen får besluta att indexjustera taxan i enlighet med 
Sotningsindex. 

Den huvudsakliga anledningen till den nya taxan är att förbundet gjort 
en ny upphandling av entreprenör för att utföra sotning och 
brandskyddskontroll. Uppgifterna som ska utföras är reglerade i Lag 
om skydd mot olyckor. 

Tidigare beslut 
Direktionen Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 2021-05-10, § 48 

Bilagor 
Bilaga 1, Taxa för rengöring och brandskyddskontroll fr o m  2021-09-01 
Tjörns kommun 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) 

 2021-05-19 Dnr 2021/163-174

Beslutet skickas till 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
 

 
Evike Sandor 
Tf kommunchef
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.. SÖDRA BOHUSLÄNSw RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

EXTRAMÖTE MED DIREKTIONEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2021-05-10 

Plats och tid Teamsmöte 10 maj 2021 kl. 14.30 -15.08 

Utses att justera Lars lvarsbo (C) 

Justeringens plats och tid Omedelbar justering 

Paragrafer § 45 - 50

Underskrifter 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Nämnd 

Sammanträdesdatum 

Anslaget publiceras på 
SBRF.se/anslagstavla 

Protokollets förvaring 

Underskrift 

Lena Töppner Nilsson 

Agneta Pelterss n B '.I (ST

ANSLAG/ BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Direktionen 

2021-05-10 

2021-05-11 

Stenungsunds räddningsstation 

Lena Töppner Nilsson 
Utdragsbestyrkande 

1 [11] 
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- SÖDRA BOHUSLÄNS w RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRIIUND 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2021-05-1 O 

DIREKTIONEN 2 [11] 

Ordinarie närvarande via länk Agneta Pettersson Bell (ST), ordförande, Stenungsund 
Lars lvarsbo (C), 1 :e vice ordförande, Lilla Edet 
Robert Johansson (M), 2 :e vice ordförande, Tjörn 
Göder Bergermo (L), Stenungsund 
Rikard Larsson (5), Tjörn 
Harry Berglund (5), Lilla Edet 

Ersättare närvarande via länk Katja Ni kula (5), Stenungsund 
Krister Persson (M}, Stenungsund 
Mats Nilsson (V), Lilla Edet 

Tjänstemän närvarande via länk 

Närvarande fackliga 
representanter 

Frånvarande ersättare 

Justerandes sign 

@Jvif 

Patrick D'imporzano, Räddningschef 
Lars Strand, Skyddschef 
Erik Leveau, Brandingenjör 
Lena Töppner Nilsson, sekreterare 

Peter Andersson, Ledarna 

Peter Andersson (L}, Tjörn 
Anna-Lee Alen malm (M}, Lilla Edet 
Magnus Gullbrandsson (TP}, Tjörn 

Utdragsbestyrkande 
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Taxa för rengöring och brandskyddskontroll i Tjörns kommun

Taxan är uppdelad i två olika taxor, en för rengöring och en för brandskyddskontroll. 
Taxan baserar sig på en handläggningskostnad per timme som benämns timtaxa. Det 
är olika timtaxor för rengöring respektive brandskyddskontroll. Respektive taxa består 
sedan av tre delar som tillsammans bildar en avgift för rengöring respektive 
brandskyddskontroll. De olika delarna i respektive taxa anges som procentandelar av 
respektive timtaxa. 

De tre delarna är: 

• Grundavgift som avser kostnader för administration för ärendet och för 
transportkostnader för att ta sig till adressen. 

Grundavgiften för småhus och flerbostadshus reduceras om besöket sker på 
aviserad tid eller annan överenskommen tid när Leverantören ändå är i 
närområdet för andra planerade besök. 
Vid ett samplanerat besök (rengöring och brandskyddskontroll sker vid samma 
tillfälle av samma person) används endast grundavgiften för 
brandskyddskontroll men då utan reducering enligt 2.1.5.

• Objektsavgift som avser arbetskostnader för nödvändiga arbetsmoment i 
samband med rengöringen respektive brandskyddskontrollen. 

• Övriga avgifter som avser eventuellt tillkommande kostnader

SBRF:s dnr 2021-000119Angivna avgifter exkl. moms. 

Gäller fr.o.m. 2021-09-01

Indexreglering av taxan
Taxan justeras årligen med Sotningsindex som förhandlas fram av de centrala 
parterna SKR (Sveriges kommuner och regioner) och Skorstensfejarmästarnas 
riksförbund. 
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Taxa för rengöring och brandskyddskontroll i Tjörns kommun

506 SEK

1.1 Grundavgift Andel av 
timtaxan

Taxa Övrig info

1.1.1 Småhus, helårsbebott 50% 253,00 Komplementbyggnad inom samma 
fastighet och inom 200 m ingår

1.1.2. Småhus, fritidshus 50% 253,00 Komplementbyggnad inom samma 
fastighet och inom 200 m ingår

1.1.3 Enskild lägenhet i flerbostadshus 50% 253,00

1.1.4 Tillkommande lägenheter i samma 
fastighet

20% 101,20 Gäller flerbostadshus

1.1.5 Reducering om förrättning sker på 
aviserad tid (gäller 1.1.1 – 1.1.3) per 
enhet

-15% -75,90 Samordnade besök för rengöring i ett 
närområde

1.1.6 Övriga objekt samt imkanaler i 
storkök

40% 202,40 Per person som ska utföra arbete

1.2 Objektsavgift Andel av 
timtaxan 

Taxa Övrig info

1.2.1 Första objekt i småhus och lägenhet 40% 202,40

1.2.2 Tillkommande objekt i småhus och 
lägenhet

20% 101,20

1.2.3 Imkanal i storkök och motsvarande Timtaxa Timtaxa Per påbörjad 15 minutersperiod

1.2.4 Övriga objekt Timtaxa Timtaxa Per påbörjad 15 minutersperiod

1.3 Övriga avgifter Andel av 
timtaxan 

Taxa Övrig info

1.3.1 Rengöring kan inte genomföras Avgift 
enligt 1.1.1 

- 1.1.6

Avgift 
enligt 
1.1.1 - 
1.1.6

Ingen hemma, saknar erforderliga 
skyddsanordningar, m.m.

1.3.2 Svåråtkomliga eller blockerade 
rensluckor, svårborttagbara 
sotbeläggningar, m.m.

Timtaxa Timtaxa Per påbörjad 15 minutersperiod

1.4 Särskilda bestämmelser

1  Taxa för rengöring

Timtaxa, rengöring:

För arbete på kunds uppdrag utom ordinarie arbetstid, orsakat av att objektet inte är tillgängligt 
under ordinarie arbetstid, uttas ersättning per person och timme enligt timtaxa samt tillägg 
motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder.

Gäller fr.o.m. 2021-09-01

184



Taxa för rengöring och brandskyddskontroll i Tjörns kommun

766 SEK

2.1 Grundavgift Andel av 
timtaxan

Taxa Övrig info

2.1.1 Småhus, helårsbebott 60% 459,60 Komplementbyggnad inom samma 
fastighet och inom 200 m ingår

2.1.2 Småhus, fritidshus 60% 459,60 Komplementbyggnad inom samma 
fastighet och inom 200 m ingår

2.1.3 Enskild lägenhet i flerbostadshus 60% 459,60

2.1.4 Tillkommande lägenheter i samma 
fastighet

20% 153,20 Gäller flerbostadshus

2.1.5 Reducering om förrättning sker på 
aviserad tid (gäller 2.1.1 – 2.1.3) per 
enhet

-15% -114,90 Samordnade besök för brandskydds-
kontroll i ett närområde.

2.1.6 Övriga objekt samt imkanaler i 
storkök

50% 383,00 Per person som ska utföra arbete

2.2 Objektsavgift Andel av 
timtaxan

Taxa Övrig info

2.2.1 Första objekt i småhus och lägenhet 50% 383,00

2.2.2 Tillkommande objekt i småhus och 
lägenhet

20% 153,20

2.2.3 Imkanal i storkök och motsvarande Timtaxa Timtaxa Per påbörjad 15 minutersperiod

2.2.4 Övriga objekt Timtaxa Timtaxa Per påbörjad 15 minutersperiod

2.3 Övriga avgifter Andel av 
timtaxan

Taxa Övrig info

2.3.1 Brandskyddskontroll kan inte 
genomföras

Avgift 
enligt 2.1.1 

- 2.1.6

Avgift 
enligt 
2.1.1 - 
2.1.6

Ingen hemma, saknar erforderliga 
skyddsanordningar, m.m.

2.3.2 Svåråtkomliga eller blockerade 
rensluckor, svårborttagbara 
sotbeläggningar, m.m.

Timtaxa Timtaxa Per påbörjad 15 minutersperiod

2.4 Särskilda bestämmelser
För arbete på kunds uppdrag utom ordinarie arbetstid, orsakat av att objektet inte är tillgängligt 
under ordinarie arbetstid, uttas ersättning per person och timme enligt timtaxa samt tillägg 
motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder.

2  Taxa för brandskyddskontroll

Timtaxa, brandskyddskontroll:

Gäller fr.o.m. 2021-09-01
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-06-03 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 115 

Utökat verksamhetsområde för allmän va-anläggning 
avseende vattenförsörjning och spillvattenavlopp på 
Klädesholmen och Koholmen 

2021/140 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
utökat verksamhetsområde för vattenförsörjning och 
spillvattenavlopp på Klädesholmen och Koholmen enligt karta 
över verksamhetsområde (bilaga 1) och förteckning av omfattade 
fastigheter (bilaga 2). 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har sedan tidigare inrättat 
verksamhetsområde för vattenförsörjning och spillvattenavlopp 
på Klädesholmen och Koholmen.  

De flesta bostadsfastigheter på holmarna omfattas av 
verksamhetsområdet. Det finns emellertid fastigheter som tidigare 
använts för magasinsändamål, och som nu byggts om för 
bostadsändamål, som ligger utanför.  

Det bedöms finnas en skyldighet för kommunen att tillgodose 
behovet av vattenförsörjning och spillvattenavlopp även för dessa 
fastigheter. Förvaltningen föreslår därför att de aktuella 
fastigheterna införlivas i verksamhetsområdet.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-20, § 121 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-04-21, § 111 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-05-04 
Karta över verksamhetsområde, bilaga 1 
Förteckning av omfattade fastigheter, bilaga 2 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magne Hallberg (KD) och Bo Bertelsen (M) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-06-03 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska avslå 
arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Magne Hallbergs (KD) 
och Bo Bertelsens (M) förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Magne Hallbergs (KD) och Bo Bertelsens (M) förslag. 

Nej-röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag. 

Omröstningsresultat 
8 Ja-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), Magne Hallberg 
(KD), George Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP), Rosalie Sanyang 
(S), Rikard Larsson (S), Benny Halldin (S). 

2 Nej-röster, Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson (TP). 

1 avstår, Martin Johansson (-) fd (SD). 

Magne Hallbergs (KD) och Bo Bertelsens (M) förslag väljs. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 121 

Utökat verksamhetsområde för allmän va-anläggning 
avseende vattenförsörjning och spillvattenavlopp på 
Klädesholmen och Koholmen 

2021/140 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att anta utökat 
verksamhetsområde för vattenförsörjning och spillvattenavlopp 
på Klädesholmen och Koholmen enligt karta över 
verksamhetsområde (bilaga 1) och förteckning av omfattade 
fastigheter (bilaga 2). 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har sedan tidigare inrättat 
verksamhetsområde för vattenförsörjning och spillvattenavlopp 
på Klädesholmen och Koholmen.  

De flesta bostadsfastigheter på holmarna omfattas av 
verksamhetsområdet. Det finns emellertid fastigheter som tidigare 
använts för magasinsändamål, och som nu byggts om för 
bostadsändamål, som ligger utanför.  

Det bedöms finnas en skyldighet för kommunen att tillgodose 
behovet av vattenförsörjning och spillvattenavlopp även för dessa 
fastigheter. Förvaltningen föreslår därför att de aktuella 
fastigheterna införlivas i verksamhetsområdet.  

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-04-21, § 111 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-05-04 
Karta över verksamhetsområde, bilaga 1 
Förteckning av omfattade fastigheter, bilaga 2 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag till beslut.
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Komm 

 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

 2021-05-04 Dnr 2021/140-303 

Kommunstyrelsen 

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

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Tjänsteutlåtande - Utökat verksamhetsområde för 
allmän va-anläggning avseende vattenförsörjning och 
spillvattenavlopp på Klädesholmen och Koholmen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
föreslå kommunfullmäktige att anta utökat verksamhetsområde för 
vattenförsörjning och spillvattenavlopp på Klädesholmen och 
Koholmen enligt karta över verksamhetsområde (bilaga 1) och 
förteckning av omfattade fastigheter (bilaga 2). 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har sedan tidigare inrättat verksamhetsområde 
för vattenförsörjning och spillvattenavlopp på Klädesholmen och 
Koholmen.  

De flesta bostadsfastigheter på holmarna omfattas av 
verksamhetsområdet. Det finns emellertid fastigheter som tidigare 
använts för magasinsändamål, och som nu byggts om för 
bostadsändamål, som ligger utanför.  

Det bedöms finnas en skyldighet för kommunen att tillgodose behovet 
av vattenförsörjning och spillvattenavlopp även för dessa fastigheter. 
Förvaltningen föreslår därför att de aktuella fastigheterna införlivas i 
verksamhetsområdet.  

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-04-21, § 111 

Bilagor 
Karta över verksamhetsområde, bilaga 1 
Förteckning av omfattade fastigheter, bilaga 2 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) 

 2021-05-04 Dnr 2021/140-303

Ärendet  
Kommunen har enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster en 
skyldighet att bestämma verksamhetsområde inom vilket vattentjänster 
ska ordnas om det behövs med hänsyn till människors hälsa eller 
miljön.  

Kommunfullmäktige har under 1980-talet beslutat om 
verksamhetsområde avseende vattenförsörjning och spillvattenavlopp 
för vissa delar av Klädesholmen och Koholmen. Verksamhetsområdet 
har därefter succesivt utökats till att omfatta i stort sett samtliga 
fastigheter som används för bostadsändamål.  

Det finns emellertid fastigheter som tidigare användes till 
magasinsändamål och som nu har byggts om för bostadsändamål som 
ligger utanför verksamhetsområdet.  

Förvaltningen bedömer att även dessa fastigheter bedöms vara i behov 
av vattentjänster. Då de aktuella fastigheterna har ett sådant samband 
med den bebyggelse som är belägen i befintligt verksamhetsområde bör 
fastigheterna införlivas i detsamma.  

Barnperspektivet 
Beslutet bedöms inte påverka, få konsekvenser för eller på annat sätt 
beröra barn.  

 

 
Evike Sandor 
Tf. kommunchef
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Fastigheter som ingår i utökning av VO Klädesholmen 
och Koholmen. 

Fastigheter Klädesholmen 

Klädesholmen 1:66 

Klädesholmen 1:110 

Klädesholmen 1:116 

Klädesholmen 1:161 

 

Fastigheter Koholmen 

Koholmen        1:112   

Koholmen        1:137 

Koholmen        1:204 

Koholmen        1:210
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-04-21 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 11

§111 

Utökat verksamhetsområde Klädesholmen och 
Koholmen 

2021/28 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att anta utökat verksamhetsområde på 
Klädesholmen och Koholmen enligt karta över verksamhetsområde 
(bilaga 1 till tjänsteutlåtandet) och förteckning av omfattade fastigheter 
(bilaga 2 till tjänsteutlåtandet).  

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 
Ärendet avser utökning av verksamhetsområde på Klädesholmen 
och Koholmen med 8 fastigheter, enligt bilaga 2. Dagens befintliga 
verksamhetsområde tillkom efter beslut i kommunfullmäktige § 
2010/92. Förslaget på utökat verksamhetsområde innebär att de 
fastigheter som idag gränsar till befintligt verksamhetsområde och 
har sina förbindelsepunkter vid tomtgräns kommer att ingå i ett 
utökat verksamhetsområde, enligt bilaga 1 (Grönt markerade 
fastigheter). 

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-03-17, § 84 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-04-13 
Bilaga 1 – Förslag på nytt verksamhetsområde (Grön markering) 
Bilaga 2 – Fastigheter som ingår i utökat verksamhetsområde  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Larsson (S), Peter Andersson (L) och Jörgen Myrberg (KD) 
föreslår att samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige att anta utökat verksamhetsområde på 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-04-21 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 11

Klädesholmen och Koholmen enligt karta över verksamhetsområde 
(bilaga 1 till tjänsteutlåtandet) och förteckning av omfattade fastigheter 
(bilaga 2 till tjänsteutlåtandet).   

Beslutet skickas till 
VA-avdelningen 
Kommunstyrelsen  
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

 2021-04-13 Dnr 2021/28-344 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Martin Lilja Samhällsbyggnadsnämnden 
Enhetschef VA 
0304-60 14 74 
martin.lilja@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Utökat verksamhetsområde Klädesholmen och 
Koholmen 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att anta utökat verksamhetsområde på 
Klädesholmen och Koholmen för fastigheter enligt bilaga 1 

Sammanfattning 
Förslaget gäller utökning av verksamhetsområde på Klädesholmen och 
Koholmen, se bilaga 1 (Grönt markerade fastigheter).  

Dagens verksamhetsområde tillkom efter beslut i kommunfullmäktige 
§ 2010/92. Detta förslag på utökat verksamhetsområde innebär att de 
fastigheter som idag gränsar till befintligt verksamhetsområde och har 
sina förbindelsepunkter vid tomtgräns kommer att ingå i ett utökat 
verksamhetsområde. 

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-03-17, § 84 

Bilagor 
Bilaga 1 – Förslag på nytt verksamhetsområde (Grön markering) 
Bilaga 2 – Fastigheter som ingår i utökning av verksamhetsområde 
Klädesholmen och Koholmen 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  

Ärendet  
Ärendet avser utökning av verksamhetsområde på Klädesholmen och 
Koholmen med 8 fastigheter, bilaga 2. Dagens befintliga 
verksamhetsområde tillkom efter beslut i kommunfullmäktige § 
2010/92. Detta förslag på utökat verksamhetsområde innebär att de 
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fastigheter som idag gränsar till befintligt verksamhetsområde och har 
sina förbindelsepunkter vid tomtgräns kommer att ingå i ett utökat 
verksamhetsområde. För utökat område, se bilaga 1 (Grönt markerade 
fastigheter).  

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

 
Marie-Louise Bergqvist 
Förvaltningschef
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-06-03 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 116 

Revidering av ägardirektiv för Renova AB och Renova 
Miljö AB 

2021/97 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förslag till 
nya ägardirektiv för Renova AB och Renova Miljö AB enligt ärendets 
bilaga 2 fastställs. 
 
Sammanfattning 
Göteborgs Stadshus AB har tagit fram nya ägardirektiv för 
Renova AB och Renova Miljö AB. Tjörns kommun är delägare i 
Renova AB och Renova Miljö AB. De nya ägardirektiven har 
anpassats till ny lagstiftning och ger delägarkommunerna större 
insyn i bolagens verksamhet. Mot den bakgrunden föreslås att 
kommunen godtar ändringarna. En förutsättning för att 
ägardirektiven ska antas är att kommunfullmäktige i samtliga 
delägarkommuner fattar beslut om att anta de nya ägardirektiven. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-20, § 122 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-04-14 
Reviderade ägardirektiv för Renova AB och Renova Miljö AB, 
Beslutsunderlag Styrelsen 2021-03-22 Diarienummer 0023/21 
Ägardirektiv för Renova AB och Renova Miljö AB 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) och Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen 
ska bifalla arbetsutskottets förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 122 

Revidering av ägardirektiv för Renova AB och Renova 
Miljö AB 

2021/97 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att förslag till nya ägardirektiv för Renova 
AB och Renova Miljö AB enligt ärendets bilaga 2 fastställs. 
 
Sammanfattning 
Göteborgs Stadshus AB har tagit fram nya ägardirektiv för 
Renova AB och Renova Miljö AB. Tjörns kommun är delägare i 
Renova AB och Renova Miljö AB. De nya ägardirektiven har 
anpassats till ny lagstiftning och ger delägarkommunerna större 
insyn i bolagens verksamhet. Mot den bakgrunden föreslås att 
kommunen godtar ändringarna. En förutsättning för att 
ägardirektiven ska antas är att kommunfullmäktige i samtliga 
delägarkommuner fattar beslut om att anta de nya ägardirektiven. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-04-14 
Reviderade ägardirektiv för Renova AB och Renova Miljö AB, 
Beslutsunderlag Styrelsen 2021-03-22 Diarienummer 0023/21 
Ägardirektiv för Renova AB och Renova Miljö AB 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) och Björn Möller (-) fd (M) föreslår att arbetsutskottet 
ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. 
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Kommunstyrelsen 

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

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Tjänsteutlåtande – Fastställande av ägardirektiv för 
Renova AB och Renova Miljö AB  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att förslag till nya ägardirektiv för Renova 
AB och Renova Miljö AB enligt ärendets bilaga 2 fastställs. 

Sammanfattning 
Göteborgs Stadshus AB har tagit fram nya ägardirektiv för Renova AB 
och Renova Miljö AB. Tjörns kommun är delägare i Renova AB och 
Renova Miljö AB. De nya ägardirektiven har anpassats till ny 
lagstiftning och ger delägarkommunerna större insyn i bolagens 
verksamhet. Mot den bakgrunden föreslås att kommunen godtar 
ändringarna. En förutsättning för att ägardirektiven ska antas är att 
kommunfullmäktige i samtliga delägarkommuner fattar beslut om att 
anta de nya ägardirektiven. 

Bilagor 
1. Reviderade ägardirektiv för Renova AB och Renova Miljö AB, 

Beslutsunderlag Styrelsen 2021-03-22 Diarienummer 0023/21 
2. Ägardirektiv för Renova AB och Renova Miljö AB 

Beslutet skickas till 
Göteborgs stadshus AB 

Ärendet  
Ärendet utgör förslag till nytt ägardirektiv för Renova AB/Renova Miljö 
AB. Förslag till ägardirektiv ersätter i ett och samma dokument 
nuvarande ”Generellt ägardirektiv för Renova, Gryaab och Grefab” 
(från 2010) samt nuvarande specifika ägardirektiv för Renova. Förslag 
till ägardirektiv har som utgångspunkt motsvarande struktur och 
innehåll som kommunfullmäktige i Göteborg beslutat om för de av 
Göteborgs Stad helägda bolagen vilka anpassats till unika förhållanden, 
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t ex ägarstruktur, i de regionala bolagen. Det föreslagna ägardirektivet 
och strukturen i detta avser bland annat att underlätta för och 
aktualisera förutsättningarna för delägarnas kommunstyrelser och 
kommunfullmäktigen i dess uppsikt och ägarstyrning av de gemensamt 
ägda verksamheterna. 

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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Göteborgs Stadshus AB, beslutsunderlag 1 (5) 

Revidering av ägardirektiv för Renova AB och 
Renova Miljö AB 
Förslag till beslut 
I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB: 

1. Förslag till ägardirektiv för Renova AB och Renova Miljö AB enligt ärendets
bilaga 3 fastställs.

2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

3. Verkställande direktör ges i uppdrag att utse ombud och teckna
bolagsstämmofullmakt efter att kommunfullmäktige fastställt ägardirektiven.

Sammanfattning 
Ärendet utgör förslag till nytt ägardirektiv för Renova AB/Renova Miljö AB. Förslag till 
ägardirektiv ersätter i ett och samma dokument nuvarande ”Generellt ägardirektiv för 
Renova, Gryaab och Grefab” (från 2010) samt nuvarande specifika ägardirektiv för 
Renova. Förslag till ägardirektiv har som utgångspunkt motsvarande struktur och innehåll 
som kommunfullmäktige i Göteborg beslutat om för de av Göteborgs Stad helägda 
bolagen vilka anpassats till unika förhållanden, t ex ägarstruktur, i de regionala bolagen. 
Det föreslagna ägardirektivet och strukturen i detta avser bland annat att underlätta för 
och aktualisera förutsättningarna för delägarnas kommunstyrelser och 
kommunfullmäktigen i dess uppsikt och ägarstyrning av de gemensamt ägda 
verksamheterna. 

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension 
Stadshus AB har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner.

Bilagor 
1. Generellt ägardirektiv för Renova, Gryaab och Grefab (nu gällande från

2010)

2. Ägardirektiv Renova (nu gällande)

3. Förslag nytt ägardirektiv Renova AB/Renova Miljö AB

4. Tabell med förändringar kap 2 ägardirektiv Renova AB/Renova Miljö AB

Göteborgs Stadshus AB 

Beslutsunderlag 
Styrelsen 2021-03-22 
Diarienummer 0023/21 

Handläggare: Mats Boogh, bolagsansvarig 
Telefon: 031 368 54 55 
E-post: mats.boogh@gshab.goteborg.se
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Ärendet 
Ärendet utgör förslag till revidering av ägardirektiv för Renova AB/Renova Miljö AB. 
Ägardirektiv är fråga av principiell beskaffenhet och ska beslutas av kommunfullmäktige. 
Beredningsgången följer av stadens riktlinjer för ägarstyrning. Då ärendet rör bolag som 
Göteborgs Stad äger tillsammans med andra kommuner ska ägardirektivet beslutas av 
samtliga delägares kommunfullmäktige.     

Beskrivning av ärendet 
Förslaget till ägardirektiv ersätter i ett och samma dokument nuvarande ”Generellt 
ägardirektiv för Renova, Gryaab och Grefab” (från 2010) samt nuvarande specifikt 
ägardirektiv för Renova AB/Renova Miljö AB. Förslag till ägardirektiv har som 
utgångspunkt motsvarande struktur och innehåll som kommunfullmäktige i Göteborg 
beslutat om för de av Göteborgs Stad helägda bolagen med anpassningar till unika 
förhållanden, t ex ägarstruktur, i de regionala bolagen. Det föreslagna ägardirektivet och 
strukturen i detta avser bland annat att underlätta för och aktualisera förutsättningarna för 
delägarnas kommunstyrelser och kommunfullmäktigen i dess uppsikt och ägarstyrning av 
de gemensamt ägda verksamheterna. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Göteborg beslutade 2019-09-12 om en ny och enhetlig struktur för 
ägardirektiv till Göteborgs helägda bolag. En liknande enhetlighet har dessförinnan 
skapats avseende reglementen för nämnder i Göteborgs Stad. Strukturen omfattar 
grundläggande, vägledande och generella principer och krav på utförande av uppdrag i 
kommunalt ägda bolag och nämnder. Strukturen inkluderar också de specifika 
verksamhetsuppdragen till respektive bolag och nämnd. 

Vid ägarråd i Renova, Gryaab och Grefab 2020-02-27 initierade representanter från 
Göteborg en diskussion angående ägarstyrningen och genomförande av uppsikten 
avseende de regionala bolagen. 

Vid ägarråd 2020-05-14 informerade representanter från Göteborg om arbetet som 
bedrivs i Göteborg med att strukturera genomförandet av uppsiktsplikten samt att 
ytterligare stärka struktur för kommunfullmäktiges ägarstyrning av de helägda bolagen. 
De regionala bolagens styrdokument består för närvarande bland annat av generella 
riktlinjer från 2010 samt att specifika ägardirektiv beslutats för bolagen vid olika 
tidpunkter. Parallellt har lagstiftningen utvecklats, exempelvis har kraven på uppsikt 
förstärkts i kommunallagen.  

Ägarrådet konstaterade behov av att aktualisera styrdokumenten och hanteringen med 
målet att systematisera arbetet och i arbetet tydliggöra ansvar och roller såväl för 
respektive bolag som för ägandet.  

Göteborgs Stadshus AB fick vid mötet 2020-05-14 ägarrådens uppdrag att ta fram förslag 
till reviderade ägardirektiv med utgångspunkt i den struktur som tillämpas för helägda 
bolag i Göteborg med anpassningar för de regionala bolagen unika förutsättningar.  

I beredningen av ärendet har samverkan skett löpande med stadsledningskontoret i 
Göteborg. Avstämning har dessutom skett med huvudmännens ansvariga tjänstemän i 
teknisk/ekonomisk delegation (Gryaab) och kommunala chefsnätverket (Renova). I 
beredningen har samverkan även skett löpande med respektive bolag. 
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Vid delrapportering 2020-10-29 till ägarråden informerades om arbetet och vilka 
områden som bolagen själva lyft för diskussion och eventuell omprövning i de specifika 
ägardirektiven för respektive bolag.  

Kommentarer till förslag generella och gemensamma texter – Kapitel 1 och 3 
Dessa kapitel är avsedda att ersätta nuvarande ”Generellt ägardirektiv för Renova, 
Gryaab och Grefab” antagna 2010. 

Det nu gällande generella ägardirektivet utgör bilaga 1 till detta beslutsunderlag. Förslag 
till generella och gemensamma texter, kapitel 1 och 3, framgår av förslag till nytt 
ägardirektiv, bilaga 3. 

Förslag till kapitel 1 och 3, generella och gemensamma texter för de regionala bolagen, är 
en uppdatering av nu gällande styrdokument och reglerar exempelvis delägarnas 
övergripande syfte med bolagsverksamheten. Förslaget innebär också en uppdatering med 
hänsyn till utvecklad lagstiftning genom kommunallagen och kommunstyrelsernas 
förstärkta uppsiktsplikt. Bland annat kan nämnas: 

Av inledande text framgår att de regionala bolagen Renova AB/Renova Miljö AB, 
Gryaab och Grefab på samma sätt som tidigare ska förhålla sig till av Göteborgs Stad 
beslutade styrande dokument där dessa berör bolagets/bolagens verksamhet. 

Av 1 kap. 9 § framgår att de regionala bolagen konsolideras av Göteborgs Stadshus AB 
och omfattas av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning där bland annat roll- och 
ansvarsfördelning tydliggörs. 

Av 3 kap. 3 § framgår att handlingar från bolagets styrelsemöten ska översändas till 
samtliga delägare parallellt med att de publiceras på Göteborgs Stads hemsida. Ökade 
krav på att rapportera väsentlig information framgår även av flera paragrafer. Av 3 kap. 4 
§ framgår det generella kravet på bolagen vad gäller rapportering av väsentlig
information.

Av 3 kap. 9 § framgår att som en del i kommunstyrelsernas uppsiktsplikt, och som grund 
för kommunstyrelsernas beslut rörande uppsiktsplikten, ska bolagsstyrelsen och 
verkställande direktören i samband med årsrapportens upprättande redovisa och yttra sig 
om den verksamhet som bolaget har bedrivit under kalenderåret bedöms ha varit förenlig 
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna i enlighet med § 3 i bolagsordningen. Yttrandet kan utgöra ett av flera 
underlag för ägarkommunernas kommunstyrelser i beslut rörande prövning av om 
verksamhet har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. 

Endast en paragraf, (3 kap 12 § i texten som riktas till Göteborgs Stads helägda bolag) 
rörande tvister mellan helägda bolag i Göteborgs Stad har strukits i sin helhet vid 
anpassning till förslag till texter för de regionala bolagen. Skulle tvist uppstå mellan ett av 
de regionala bolagen och annan verksamhet som någon av delägarna driver får 
tvistelösning ske på sedvanligt sätt och beroende på tvistens art. 

Kommentarer förslag till specifikt ägardirektiv Renova AB/Renova Miljö AB – 
Kapitel 2 
Ägardirektivet har uppdaterats så att ändamålslydelsen överensstämmer med vad som 
framgår av bolagsordningar för Renova AB och Renova Miljö AB. (2 kap 1 §) 
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I avstämningar med Renova i beredningen av ärendet har bolaget lyft områden där man 
önskat en dialog med ägarna innan ägardirektivet beslutas på nytt. De aktuella områdena 
redovisades för ägarrådet vid möte 2020-10-29 och hänsköts till huvudmännens 
kommunala chefsnätverk, KCR, för fortsatt beredning.  

Vid KCR:s möte 2020-11-26, där även Renova deltog, enades mötet om att föreslå 
följande justeringar i ägardirektivet till Renova. 

• Samarbeten med externa aktörer. Nuvarande lydelse innebär att samarbeten är
begränsade till att endast omfatta parter inom avfallsområdet. Utvecklingen har
gått mot att, för att kunna delta i upphandlingar, det ibland krävs att Renova
Miljö AB etablerar samarbeten med parter utanför avfallsområdet exempelvis
gällande enklare tjänster inom facility managment. I dialogen enas KCR och
Renova om att det är rimligt att justera ägardirektivet så att dessa samarbeten
möjliggörs i syfte att möjliggöra deltagande i upphandlingar. Alla samarbeten ska
som tidigare motiveras av ett allmänintresse för ägarkommunerna. (2 kap 7 §)

• Behandlingskapacitet för rötning av biologiskt avfall. Ägardirektivet anger att
bolaget ska tillhandahålla behandlingskapacitet för rötning av biologiskt avfall. I
dagsläget har sådan kapacitet inte byggts upp och tidigare förslag till investering
för ändamålet har efter samråd i ägarrådet ej fullföljts. I dialogen enas KCR och
Renova om att justera lydelsen till att bolaget, i dialog med huvudmännen,
löpande ska utvärdera möjligheten att tillhandahålla behandlingskapacitet för
rötning av biologiskt avfall. (2 kap 4 §)

Därutöver har nuvarande ägardirektivs texter rörande Ekonomi och Frågor av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt i tillämpliga delar kompletterats 
med ”standardtexter” från ägardirektiv för Göteborgs Stadshus AB:s helägda bolag vilka 
har anpassats till Renovas förhållanden och förutsättningar.  

Bolagens verksamhet styrs utöver kommunallagen av annan lagstiftning, bland annat 
aktiebolagslagen, och de regionala bolagen omfattas av ”Göteborgs Stads riktlinjer för 
ägarstyrning”. Ägardirektivet för Renova har kompletterats med ”standardtext” avseende 
Bolaget som en del av Göteborgs Stad. Detta då bolaget konsolideras, följs upp etc. 
inom Göteborgs Stads styrsystem. Syftet är att förbättra styrningen av samtliga bolag så 
att den genomförs på ett ändamålsenligt och strukturerat sätt på alla nivåer inom 
bolagskoncernen. 

Revideringar och kompletteringar i kapitel 2, specifikt ägardirektiv för Renovabolagen, 
framgår av bilaga 4, tabell med förändringar kap 2 ägardirektiv Renova AB/Renova Miljö 
AB. 

Sammanfattande bedömning 
Anpassning av ägardirektiv för de regionala bolagen till struktur och innehåll som gäller 
för helägda bolag i Göteborg möjliggör löpande uppdatering och aktualisering av de 
regionala bolagens ägardirektiv i anslutning till att styrande dokument revideras för 
Göteborgs Stads helägda bolag. 

I arbetet med den aktuella revideringen har generella principer och krav aktualiserats med 
hänsyn till kommunallagens förstärkta uppsiktsregler över kommun- och landstingsägda 
bolag. 

204



Göteborgs Stadshus AB, beslutsunderlag 5 (5) 

Under november 2020 utgav Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) dokumentet 
Principer för styrning, kommun- och regionägda bolag, med principer som kan användas 
som verktyg för arbetet med ägarstyrning. De föreslagna ägardirektiven bedöms 
möjliggöra och stödja utveckling av ägarstyrning och dialog i enlighet med SKR:s 
principdokument. 

Genom anpassning av standardiserade texter och direktiv för de regionala bolagen, med 
utgångspunkt i texter som tillämpas av Göteborgs stad i relation till de helägda bolagen, 
tydliggörs och struktureras styrningen av de regionala bolagen inom ramen för Göteborgs 
Stads styrsystem. 

Eva Hessman 

Vd, Göteborgs Stadshus AB 
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Generellt ägardirektiv för Renova AB, Gryaab AB 
och Grefab 
(H 2010 nr 170, P 2010-11-25, § 16)  

Generellt ägardirektiv för Renova AB, Gryaab AB och Grefab  

Gäller under förutsättning att alla delägarkommuner godkänner generellt ägardirektiv. 

Detta ägardirektiv ska antas av respektive bolagsstämma i berörda bolag. Det ankommer 

på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa detta och övriga av ägarna 

utfärdade ägardirektiv.  

Ägardirektivets syfte och principer för bolagsstyrning 

Ägarnas roll innebär bland annat att löpande utvärdera verksamheten och 

verksamhetsformen, bolagets strategier och mål, hur dessa överensstämmer med 

ägarnas övriga verksamhet samt hur bolagsverksamheten sköts av bolagsstyrelse och 

bolagsledning.  

För att det ska finnas skäl att bedriva bolagsverksamhet krävs att verksamheten, 

tillsammans med ägarnas övriga verksamhet, direkt eller indirekt skapar nytta för 

medborgarna. Det är därför naturligt att bolagsverksamheten ska samordnas med 

ägarnas övriga verksamhet så långt det är möjligt och lämpligt. Verksamheten skall 

bedrivas i ägarnas ställe.  

Ägardirektivets syfte är att möjliggöra en aktiv styrning av bolagen samt underlätta för 

ägarna att följa verksamheten.  

Allmänhetens intresse av insyn i bolag i vilka ägarna har ett bestämmande inflytande 

tillgodoses genom att offentlighetsprincipen även gäller dessa (2 kap 3 § offentlighets- 

och sekretesslagen).  

I detta ägardirektiv tydliggörs ansvar och roller mellan ägarna och bolagen.  

Kommunfullmäktige  

Respektive ägarkommuns kommunfullmäktige är att anse som ägare. Enligt 3 kap 17-18 

§§ KL fastställer kommunfullmäktige ändamålet med bolagets verksamhet samt utser

samtliga styrelseledamöter i bolag. Vidare ska respektive kommunfullmäktige ta ställning

innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av

större vikt fattas.

Kommunfullmäktigeledamot har rätt att närvara vid bolagsstämmor samt har rätt att, 

inom ramen för den upplysningsplikt som åligger bolagsstyrelsen och VD, ställa frågor. 

Kommunstyrelsen 

Av 6 kap 1 § KL framgår att respektive ägarkommuns kommunstyrelse har ett ansvar att 

fortlöpande följa kommunens verksamhet. Detta innebär att respektive kommunstyrelse 
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även ska ha en överblick och kontroll över bolagens verksamhet, den s.k. 

uppsiktsplikten.  

Lekmannarevisorer 

Av 3 kap 17 § KL följer att kommunfullmäktige ska utse lekmannarevisorer. 

Lekmannarevisorns uppgifter framgår av 10 kap aktiebolagslagen (ABL).  

Lekmannarevisorerna ska årligen lämna granskningsrapport till bolagsstämman. 

Bolagets skyldigheter enligt kommunallagen  

Berörda bolag är bundna av de kommunalrättsliga principerna som framgår av 2 kap. och 

8 kap 3c § KL om inte annat följer av lag.  

Kommunfullmäktiges ställningstagande 

Beslut i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, skall 

föregås av ställningstagande av respektive ägare (kommunfullmäktige).  

Exempel på frågor där kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas: 

· Ändring av bolagsordningen, innebärande exempelvis ändring av

ändamålet för bolagets verksamhet eller där det framgår att

kommunfullmäktige beslutar

· Ändring av aktiekapitalet

· Fusion av företag

· Förvärv, avyttring eller bildande av indirekt hel- och delägda bolag

oavsett värde

· Förvärv av aktier eller andelar i ett annat bolag, om kommunfullmäktiges

godkännande är befogat med hänsyn till andelsförhållandena,

verksamhetens art eller omständigheterna i övrigt

· Bildande av stiftelse

· Förvärv eller avyttring av fastighet av sådan omfattning att det påverkar

bolagets långsiktiga ekonomi

· Innan styrelser fastställer avgifter till ägarkommunerna skall i den mån

det är verksamheter som bedrivs med ensamrätt samråd ske på det sätt

som respektive kommun önskar

· Strategiska investeringar som innebär ny inriktning för bolaget eller start

av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde.

· Större investeringar som väsentligt påverkar ägarnas ekonomi och/eller

medför risk för ägarna

· Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
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Varje ärendes karaktär ska prövas av bolagsstyrelsen. Om tveksamhet uppstår huruvida 

frågan är av sådan beskaffenhet att ägarnas ställningstagande ska inhämtas, ska den 

underställas ägarna för sådant ställningstagande.  

Ägarna ska kunna förlita sig på att styrelsen fullgör sina skyldigheter i detta avseende. 

Bolagets skyldigheter gentemot ägarna  

Bolaget skall kontinuerligt hålla ägarkommunerna informerade om sin verksamhet och 

om planerade åtgärder av större vikt.  

A. Det åligger därutöver bolaget att utan dröjsmål tillse att

följande handlingar kommer ägarna tillhanda:

- protokoll från bolagsstämma

- protokoll samt beslutsunderlag från

styrelsesammanträde

- bolagets årsredovisning

- revisionsberättelse och granskningsrapport

- affärsplan/verksamhetsplan

- budget

- långsiktig investeringsplan

- övriga av ägarna begärda handlingar

B. Bolagsstyrelsen är skyldig att förhålla sig till av Göteborg

stad beslutade anvisningar och riktlinjer, policies m.m. som

berör bolagets verksamhet.

Verkställande direktörs lön och övriga förmåner 

Kommunstyrelsen i Göteborgs stad fastställer lön och övriga förmåner för verkställande 

direktör i Renova AB, Gryaab AB och Grefab.  

Bolagens styrelser 

Bolagsstyrelsens ansvar för bolagets organisation och arbetsfördelning dels inom 

bolagsstyrelsen, dels mellan bolagsstyrelse och verkställande direktör framgår av 8 kap 

4-7 §§ ABL. I enlighet med Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag

(SKL) ska styrelsen årligen utvärdera sitt eget arbete. Utvärderingen ska minst omfatta

om bolagsstyrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter, om dess

arbetsformer fungerar och om den är organiserad på lämpligt sätt när det gäller

eventuell arbetsfördelning. Om bolagsstyrelsen kommer fram till att det finns brister som

behöver åtgärdas ska bolagsstyrelsen åtgärda bristerna eller underrätta ägarna om

dessa.

Bolagsstyrelsen ska årligen utvärdera verkställande direktörens insatser, varvid endast 

styrelsen ska närvara.  

Bolagsstyrelserna ska årligen upprätta en långsiktig investeringsplan. I denna ska 

investeringarnas eventuella konsekvenser för ägarkommunerna presenteras.  

Det åligger bolagsstyrelsen att se till att bolagets organisation är ändamålsenlig. I detta 

innefattas att organisationen som sådan ska inrymma rutiner och funktioner som verkar 

kvalitetssäkrande.  

Bolagsstyrelsen ska tillse att bolaget har en god intern kontroll och fortlöpande hålla sig 

informerad om och utvärdera hur bolagets system för intern kontroll fungerar.  
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Bolagsstyrelsen ska årligen upprätta en plan för internkontrollen i bolaget. I denna ska 

bolagsstyrelsen bland annat dokumentera på vilket sätt bolagsstyrelsen säkerställer att: 

· ändamålsenlig verksamhet bedrivs och ekonomiskt tillfredsställande

resultat uppnås i bolaget,

· kvaliteten i rapporteringen om verksamhet och ekonomi och intern

kontroll upprätthålls,

· bedömning och uppföljning av bolagets risker sker.

Bolagets styrelse skall anta policies inom följande områden: 

-miljö

-finans

-personal

-arbetsmiljö

-jämställdhet och mångfald

-kvalitet

-inköp - och upphandling

Bolagsstyrelserna ska samråda med Göteborgs stad vid tillsättande av verkställande 

direktör,  

Arbetstagarrepresentation i styrelsen 

Varje bolagsstyrelse bör söka en överenskommelse med de lokala fackliga 

organisationerna innebärande att de fackliga organisationerna avstår från formella 

styrelseposter och istället ges möjlighet att närvara med yttranderätt och förslagsrätt vid 

sammanträden.  

Lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda gäller även av detta 

ägardirektiv berörda bolag så länge dessa uppfyller kraven för lagens tillämpning. Lokal 

arbetstagarorganisation fattar beslut om inrättande av styrelserepresentation. 

Bolagsstyrelsen ska skriftligen underrättas om sådant beslut.  

För det fall lokal arbetstagarorganisation fattar beslut enligt ovan kan Nämnden för 

styrelserepresentationsfrågor medge undantag från lagen innebärande att sådan 

styrelserepresentation inte får ske.  

Nämnden kan samtidigt besluta att en arbetstagarrepresentant inte får tillträda ett 

uppdrag som styrelseledamot eller suppleant fram till dess att frågan om undantag från 

lagen slutligt avgjorts.  

Tjänstemannaberedning 
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Av ägarkommunerna utsedda tjänstemän biträder sin kommunstyrelse i bolagsfrågor. För 

att respektive ägarkommunernas tjänstemän ska kunna fullgöra sitt beredningsansvar 

ska dessa få tillgång till erforderlig information.  

För det fall bolaget anser att sekretess föreligger för begärd uppgift ska det särskilt 

anges i samband med att uppgiften lämnas ut.  

Arkivmyndighet 

Region- och Stadsarkivet Göteborg är arkivmyndighet för de bolag som omfattas av detta 

ägardirektiv.  
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Ägardirektiv för Renova-koncernen 
organisationsnummer 556108-3337 

Allmänt 

Renova AB (”Bolaget”) ägs av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, 
Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö, nedan Ägarkommunerna. 

Ägarkommunerna har år 2010 godkänt ett generellt ägardirektiv avseende bland annat Bolaget. 
Detta ägardirektiv kompletterar det generella ägardirektivet och gäller därutöver. 

Kommunala ändamålet 

Kommunernas ändamål med sitt ägande av koncernen är att främja en långsiktigt hållbar 
utveckling i Ägarkommunerna, framförallt genom en miljöriktig behandling av avfall som kommer 
från hushåll och verksamheter i Ägarkommunerna. 

Koncernen innehåller moderbolaget Renova AB med dotterbolaget Renova Miljö AB. Avsikten 
med koncernen är att särskilja direkttilldelad verksamhet från konkurrensutsatt. 

Bolagens uppdrag 

Renova AB ska behandla avfall på direkttilldelade uppdrag av Ägarkommunerna. Bolaget ska vara 
ett avfallsföretag för dess ägarkommuner och aktivt medverka i en långsiktigt hållbar utveckling 
genom att utföra prisvärda, miljö- och kvalitetsmässigt bra tjänster inom avfallsområdet. 

Verksamheten ska bedrivas i enlighet med de beställningar som är kopplade till direkttilldelade 
uppdrag och i enlighet med Ägarkommunernas lokala och regionala avfallsplaner. Uppdragen ska 
innebära en miljöriktig omlastning, avfallsbehandling, en effektiv energiåtervinning genom 
produktion av värme och el samt restprodukthantering. Bolaget ska tillhandahålla 
behandlingskapacitet för rötning av biologiskt avfall. 

Renova Miljö AB ska behandla avfall från verksamheter som bedrivs i Ägarkommunerna eller 
annat avfall som av andra överlämnas till bolaget för återvinning eller bortskaffande. Bolaget får 
lämna anbud till Ägarkommunerna på icke direkttilldelade uppdrag inom avfallsområdet. Bolaget 
ska aktivt medverka i en långsiktigt hållbar utveckling genom att erbjuda konkurrenskraftiga, 
miljö- och kvalitetsmässigt bra tjänster och produkter inom avfallsområdet. 

Renova Miljö AB ska också bedriva insamling och övriga logistiktjänster för avfall från hushåll 
och verksamheter inom delägarregionen. Bolaget ska vara ett logistikföretag för dess ägarkommuner 
och aktivt medverka i en långsiktigt hållbar utveckling genom att i konkurrens erbjuda miljö- och 
kvalitetsmässigt bra tjänster och produkter inom insamlingsområdet. 

Samverkan 

Bolagen ska inom ramen för sina uppdrag, aktivt och strukturerat genom påverkan på exempelvis 
lagstiftning, direktiv och annat regelverk, verka för en för Ägarkommunerna och bolagen positiv 
hållbar utveckling av nationella och internationella förhållanden. Bolagen ska, där så är 
miljömässigt och affärsmässigt motiverat, kunna ingå olika former av samarbete med andra aktörer 
inom avfallsområdet . Sådant samarbete ska vara av allmänintresse för Ägarkommunerna. 

Samarbetet skall genomföras som ett led i att uppfylla bolagens uppdrag enligt detta ägardirektiv. 
Renova AB ska eftersträva en aktiv och innehållsrik dialog mellan Ägarkommunerna och bolaget. 
Ägarkommunerna samverkar genom ett särskilt inrättat ägarråd och genom ett chefsnätverk inom 
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bl.a. avfallsområdet. Chefsnätverket arbetar bland annat med uppföljning av ekonomi och 
verksamhet kopplat till direkttilldelade uppdrag och A2020, utformar beställningar, samråder om 
avgifter, samråder om tillkommande direkttilldelningar och övriga strategiska frågor samt bereder 
frågor som ska hanteras av ägarrådet. 

Bolaget ska stödja dessa organ genom en öppen redovisning av bolagets verksamhet och ställa sitt 
kunnande till förfogande så att Ägarkommunernas avfallshantering utvecklas på bästa sätt. Bolaget 
skall underlätta en stärkt beställarroll hos Ägarkommunerna, inkluderande beställning, uppföljning 
och analys. 

Innan start av verksamhet som kan överlappa med Ägarkommunernas respektive avfallsverksamhet 
ska bolagen inhämta berörd ägarkommuns synpunkter. Direkt verksamhet riktad mot 
kommuninvånarna ska alltid samrådas med respektive kommun för att möjliggöra en 
sammanhållen avfallsplanering. Kommunikationssatsningar ska samordnas med Ägarkommunerna 

Ekonomiska förutsättningar 

Bolagens verksamhet ska drivas i enlighet med kommunalrättsliga principer om inte annat följer av 
lag och övriga regelverk som styr bolagens verksamhet. Verksamheten ska bedrivas 
kostnadseffektivt med största möjliga miljömässiga hänsynstagande. Bolagen ska finansiera 
verksamheten genom försäljningsintäkter och självfinansiera nödvändiga investeringar och 
utvecklingsarbete. Bolagen ska säkerställa en stabil ekonomisk utveckling med en tillfredsställande 
soliditet, för att skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt agerande. 
Investeringar ska motiveras och följas upp ur såväl ett samhällsekonomiskt som 
företagsekonomiskt perspektiv.  

Bolagen får inte pantsätta egendom eller på annat sätt ställa säkerhet för lån. Bolagen får uppta lån 
eller annan kredit mot säkerhet i form av borgen från Ägarkommunerna, under förutsättning att 
Ägarkommunerna lämnar borgen för lånet eller krediten. Bolagen får på marknadsmässiga villkor 
uppta kredit utan säkerhet i Göteborgs Stads koncernbank. Renova AB:s prissättning av tjänster 
gentemot Ägarkommunerna ska präglas av bolagets självkostnad med ett rimligt tillägg för att 
finansiera nödvändiga framtida investeringar och utvecklingsarbete samt av tydlighet och transparens 
gentemot Ägarkommunerna.  

Bolagetsmålsättning skall vara att prissättningen över tid inte överstiger ett genomsnitt av 
marknadspriset per ton hos motsvarande anläggningar i Sverige. Ägarkommunerna ska debiteras lika 
stora avgifter per viktenhet efter avlämning vid Renovas mottagningsanläggningar. 

Renova AB ska ställa kommunalrättsligt och konkurrensrättsligt godtagbara avkastningskrav på sitt 
dotterbolag. Det åligger styrelsen i Renova AB att i god tid inför varje verksamhetsår fastställa priset 
för de direkttilldelade tjänsterna. Bolaget ska dessförinnan, senast i september, samråda med 
respektive ägarkommun och redovisa underlaget för prissättningen till ovan nämnda chefsnätverk och 
på förfrågan till Ägarkommunernas ägarråd. Redovisningen ska innehålla för- och efterkalkyl av de 
kostnads- och intäktsslag som ingår i respektive direkttilldelat uppdrag. Chefsnätverket och 
ägarrådet har rätt att framställa synpunkter till styrelsen inför styrelsens beslut om pris. 

Moderbolaget ska löpande kunna särredovisa intäkter och kostnader hänförliga till 
energiåtervinning genom förbränning, energi- och näringsåtervinning genom rötning, deponering 
samt eventuellt tillkommande direkttilldelade uppdrag. 

Renova Miljö AB ska bedriva sin verksamhet i konkurrens med andra utförare och ska agera på ett 
sådant sätt att konkurrensen inte snedvrids. Detta bolags två verksamhetsgrenar ska kunna 
ekonomiskt särredovisas så att ägarna ges möjlighet följa upp respektive verksamhets lönsamhet. 
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Ekologiska och sociala förutsättningar 

Bolagen ska ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt och låta ett helhetstänkande som beaktar 
såväl ekologiska som sociala aspekter vara vägledande vid fullgörandet av sina uppdrag. 
Syftet och målsättningen för bolagens verksamhet är, utöver vad som anges i bolagsordningen, att 
minimera de negativa effekterna på människors hälsa och miljön vid utförande av sitt uppdrag, att 
minska resursanvändningen och främja tillämpning av avfallshierarkin, genom att maximera 
återanvändning och återvinning av material och energi och minimera deponeringen. Bolaget ska 
även i övrigt uppfylla de relevanta mål som anges i EU-fördrag, avfallsdirektivet och i gällande 
europeisk och svensk miljö- och avfallslagstiftning. 

Kontroll 

Ägarkommunerna ska gemensamt, såvitt avser strategiska mål och viktiga beslut, tillförsäkras en 
kontroll över moderbolaget som motsvarar den som de utövar över den egna verksamheten. 
Moderbolaget ska lämna Ägarkommunernas kommunstyrelse den information om verksamheten 
som begärs. 

Mellan Ägarkommunerna gäller ett aktieägaravtal. Det åligger Bolaget att i tillämpliga delar beakta 
det som ägarna därvid kommit överens om. Bolaget ska också följa gällande bolagsordning. 
Bolaget ska vidare tillse att dotterföretag till Bolaget följer detta ägardirektiv, det generella 
ägardirektivet och, i tillämpliga delar, vad Ägarkommunerna kommit överens om i aktieägaravtalet 
för Bolaget. 

Före beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska bolagen inhämta 
Ägarkommunernas ställningstagande. De bolagsfrågor som måste underställas Ägarkommunerna 
framgår av det generella ägardirektivet. Av bolagsordningen framgår också att vissa beslut ska 
fattas på bolagsstämma. 

Bestämmelserna i detta direktiv, sammantaget med bestämmelserna i bolagsordning, generellt 
ägardirektiv och aktieägaravtal, är utformade i syfte att de s.k. Teckalkriterierna ska vara uppfyllda. 
Bestämmelserna i styrdokumenten om Ägarkommunernas inflytande när det gäller strategiska mål 
och viktiga beslut ska tolkas på ett sådant sätt att inflytandet blir effektivt, i den meningen att 
Moderbolaget underställs en kontroll som gör det möjligt för Ägarkommunerna att utöva en 
avgörande påverkan på de beslut som fattas av Bolaget. 

Detta ägardirektiv ska, för att äga giltighet, antas på bolagsstämma i bolagen. 
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Ägardirektiv för Renova AB/Renova Miljö AB 
Bolagsordning och detta ägardirektiv utgör tillsammans med Göteborgs Stads riktlinjer 
för ägarstyrning underlaget för delägarnas kommunfullmäktige i styrningen av bolaget. 
Genom ägardirektivet anger delägarnas kommunfullmäktige ändamålet och den 
långsiktiga viljeriktningen för bolagets verksamhet samt krav och förväntan på bolaget. 
Direktivet syftar till att skapa förutsättningar för ett effektivt styrelsearbete samt en aktiv 
styrning och uppsikt av bolaget.  

Ägardirektivet är uppdelat i tre kapitel. Kapitel 1 och 3 är generella och likalydande för 
de regionala bolagen Renova AB/Renova Miljö AB, Gryaab AB och Grefab. Av kapitel 
2 framgår direktiv som gäller specifikt för Renova AB och Renova Miljö AB. För de 
regionala bolagen gäller villkoren enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning samt 
att bolagsstyrelserna i övrigt ska förhålla sig till av Göteborgs stad beslutade styrande 
dokument som berör bolagens verksamheter. 

Kapitel 1 – Inledande bestämmelser 
Innehållet i detta kapitel beskriver förutsättningarna för delägarnas kommunfullmäktige i 
dess samlade styrning av bolaget.  

§ 1 Syftet med det gemensamma ägandet av bolag är att dessa, tillsammans med övriga
verksamheter i delägande kommuner, ska skapa nytta för delägarkommunerna, dess
invånare samt medverka i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Helhetssyn ska
genomsyra bolagens verksamhet. Till detta hör att aktivt följa och agera på förändring
och utveckling kopplat till uppdraget, i syfte att förbättra verksamhet och arbetsformer.

§ 2 Delägarnas samlade styrning av gemensamt ägda bolag handlar ytterst om att
medverka till att kommunfullmäktigebeslut genomförs. Implementeringen av delägarnas
strategiska målsättningar ska följa vedertagna metoder för strategisk planering,
genomförande och uppföljning.

§ 3 Bolagen ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att i sin verksamhet
bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. En hållbar utveckling är en utveckling som
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att
tillfredsställa sina behov.

§ 4 Bolagen ska utföra sitt uppdrag utifrån demokratisk grundsyn, principer om
mänskliga rättigheter och mot alla former av diskriminering. Det ska vara föredöme i
jämställdhets- och mångfaldsarbetet, arbeta aktivt för en inkluderande kultur samt ha god
affärsetik och ett aktivt anti-korruptionsarbete. För samtliga ägare är det av särskild vikt
att Bolaget arbetar för en sund och säker arbetsmiljö, respekt för mänskliga rättigheter
samt goda och anständiga arbetsvillkor.

§ 5 Kommunernas medlemmar ska behandlas lika om det inte finns sakliga skäl för något
annat. Oavsett förutsättningar, bakgrund och var i delägarkommunen man bor, ska
människor bli värdigt bemötta och få en god och likvärdig service.

§ 6 Bolaget har ansvar för att samråda med och aktivt söka samverkan med andra
nämnder och bolagsstyrelser när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra
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eller när det är nödvändigt för att uppnå helhetssyn i genomförandet av delägande 
kommuners mål och riktlinjer. 

§ 7 Formellt utövar kommunfullmäktige i delägande kommuner ägarstyrning genom att
utse styrelse och lekmannarevisorer samt genom att fastställa bolagsordning och
ägardirektiv för bolagen.

§ 8 Göteborgs Stadshus AB har kommunfullmäktige i Göteborgs uppdrag att, i
samverkan med övriga delägare, ansvara för den praktiska ägarstyrningen av bolagen
med utgångspunkt i sitt ägardirektiv, bolagens ägardirektiv, kommunfullmäktigebeslut
och andra styrdokument.

§ 9 Roll- och ansvarsfördelning mellan de olika nivåerna i Göteborgs Stads
bolagsstruktur framgår av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.

Kapitel 2 – Specifikt för Renova AB och Renova Miljö AB 
Innehållet i detta kapitel beskriver ändamålet med verksamheten och delägarkommuneras 
uppdrag till bolagen. Renova AB ägs av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, 
Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö, nedan Ägarkommunerna. 

Det kommunala ändamålet 
§ 1 Det kommunala ändamålet med Renova AB är att främja en långsiktigt hållbar
utveckling i Ägarkommunerna, framförallt genom en miljöriktig behandling av avfall
som kommer från hushåll i Ägarkommunerna och som kommunerna har skyldighet att ta
om hand enligt miljöbalken och annan lagstiftning. Bolaget är skyldigt att utföra de
uppdrag som bolaget tilldelas av sina ägare. Verksamheten ska bedrivas i
Ägarkommunernas ställe.

Det kommunala ändamålet med Renova Miljö AB är att främja en långsiktigt hållbar 
utveckling i Ägarkommunerna genom en miljöriktig behandling av verksamhetsavfall 
samt hushållsavfall från andra än Ägarkommunerna. 

Bolagens uppdrag 
§ 2 Koncernen innehåller moderbolaget Renova AB med dotterbolaget Renova Miljö AB.
Avsikten med koncernen är att särskilja direkttilldelad verksamhet från konkurrensutsatt.

§ 3 Renova AB ska behandla avfall på direkttilldelade uppdrag av Ägarkommunerna.
Bolaget ska vara ett avfallsföretag för dess Ägarkommuner och aktivt medverka i en
långsiktigt hållbar utveckling genom att utföra prisvärda, miljö- och kvalitetsmässigt bra
tjänster inom avfallsområdet.

§ 4 Verksamheten i Renova AB ska bedrivas i enlighet med de beställningar som är
kopplade till direkttilldelade uppdrag och i enlighet med Ägarkommunernas lokala och
regionala avfallsplaner. Uppdragen ska innebära en miljöriktig omlastning,
avfallsbehandling, en effektiv energiåtervinning genom produktion av värme och el samt
restprodukthantering. Bolaget ska, i dialog med huvudmännen, löpande utvärdera
möjligheten att tillhandahålla behandlingskapacitet för rötning av biologiskt avfall.

§ 5 Renova Miljö AB ska behandla avfall från verksamheter som bedrivs i
Ägarkommunerna eller annat avfall som av andra överlämnas till bolaget för återvinning
eller bortskaffande. Bolaget får lämna anbud till Ägarkommunerna på icke
direkttilldelade uppdrag inom avfallsområdet. Bolaget ska aktivt medverka i en
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långsiktigt hållbar utveckling genom att erbjuda konkurrenskraftiga, miljö- och 
kvalitetsmässigt bra tjänster och produkter inom avfallsområdet.  

§ 6 Renova Miljö AB ska också bedriva insamling och övriga logistiktjänster för avfall
från hushåll och verksamheter inom delägarregionen. Bolaget ska vara ett logistikföretag
för dess Ägarkommuner och aktivt medverka i en långsiktigt hållbar utveckling genom att
i konkurrens erbjuda miljö- och kvalitetsmässigt bra tjänster och produkter inom
insamlingsområdet.

Samverkan 
§ 7 Bolagen ska inom ramen för sina uppdrag, aktivt och strukturerat genom påverkan på
exempelvis lagstiftning, direktiv och annat regelverk, verka för en för Ägarkommunerna
och bolagen positiv hållbar utveckling av nationella och internationella förhållanden.
Bolagen ska, där så är miljömässigt och affärsmässigt motiverat, kunna ingå olika former
av samarbete med andra aktörer, huvudsakligen inom avfallsområdet. Sådant samarbete
ska vara av allmänintresse för Ägarkommunerna.

§ 8 Samarbetet ska genomföras som ett led i att uppfylla bolagens uppdrag enligt detta
ägardirektiv. Renova AB ska eftersträva en aktiv och innehållsrik dialog mellan
Ägarkommunerna och bolaget. Ägarkommunerna samverkar genom ett särskilt inrättat
ägarråd och genom ett chefsnätverk inom bland annat avfallsområdet. Chefsnätverket
arbetar bland annat med uppföljning av ekonomi och verksamhet kopplat till
direkttilldelade uppdrag och regionala avfallsplaner, utformar beställningar, samråder om
avgifter, samråder om tillkommande direkttilldelningar och övriga strategiska frågor samt
bereder frågor som ska hanteras av ägarrådet.

§ 9 Renova AB ska stödja dessa organ genom en öppen redovisning av bolagets
verksamhet och ställa sitt kunnande till förfogande så att Ägarkommunernas
avfallshantering utvecklas på bästa sätt. Bolaget ska underlätta en stärkt beställarroll hos
Ägarkommunerna, inkluderande beställning, uppföljning och analys.

§ 10 Innan start av verksamhet som kan överlappa med Ägarkommunernas respektive
avfallsverksamhet ska bolagen inhämta berörd Ägarkommuns synpunkter. Direkt
verksamhet riktad mot kommuninvånarna ska alltid samrådas med respektive kommun
för att möjliggöra en sammanhållen avfallsplanering. Kommunikationssatsningar ska
samordnas med Ägarkommunerna.

Ekonomi och effektivitet 
§ 11 Bolagens verksamhet ska drivas i enlighet med kommunalrättsliga principer om inte
annat följer av lag och övriga regelverk som styr bolagens verksamhet. Verksamheten ska
bedrivas kostnadseffektivt med största möjliga miljömässiga hänsynstagande. Bolagen
ska finansiera verksamheten genom försäljningsintäkter och självfinansiera nödvändiga
investeringar och utvecklingsarbete. Bolagen ska säkerställa en stabil ekonomisk
utveckling med en tillfredställande soliditet för att skapa ett ekonomiskt utrymme som
möjliggör ett långsiktigt agerande. Investeringar ska motiveras och följas upp ur såväl ett
samhällsekonomiskt som företagsekonomiskt perspektiv.

§ 12 Bolagen får inte pantsätta egendom eller på annat sätt ställa säkerhet för lån. Renova
AB:s prissättning av tjänster gentemot Ägarkommunerna ska präglas av bolagets
självkostnad med ett rimligt tillägg för att finansiera nödvändiga framtida investeringar
och utvecklingsarbete samt av tydlighet och transparens gentemot Ägarkommunerna.
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§ 13 Renova AB:s målsättning skall vara att prissättningen över tid inte överstiger ett
genomsnitt av marknadspriset per ton hos motsvarande anläggningar i Sverige.
Ägarkommunerna ska debiteras lika stora avgifter per viktenhet efter avlämning vid
Renovas mottagningsanläggningar.

§ 14 Renova AB ska ställa kommunalrättsligt och konkurrensrättsligt godtagbara
avkastningskrav på sitt dotterbolag. Det åligger styrelsen i Renova AB att i god tid inför
varje verksamhetsår fastställa priset för de direkttilldelade tjänsterna. Bolaget ska
dessförinnan, senast i september, samråda med respektive Ägarkommun och redovisa
underlaget för prissättningen till ovan nämnda chefsnätverk och på förfrågan till
Ägarkommunernas ägarråd. Redovisningen ska innehålla för- och efterkalkyl av de
kostnads- och intäktsslag som ingår i respektive direkttilldelat uppdrag. Chefsnätverket
och ägarrådet har rätt att framställa synpunkter till styrelsen inför styrelsens beslut om
pris.

§ 15 Moderbolaget ska löpande kunna särredovisa intäkter och kostnader hänförliga till
energiåtervinning genom förbränning, energi- och näringsåtervinning genom rötning,
deponering, samt eventuellt tillkommande direkttilldelade uppdrag.

§ 16 Renova Miljö AB ska bedriva sin verksamhet i konkurrens med andra utförare och
ska agera på ett sådant sätt att konkurrensen inte snedvrids. Detta bolags två
verksamhetsgrenar ska kunna ekonomiskt särredovisas så att ägarna ges möjlighet följa
upp respektive verksamhets lönsamhet.

§ 17 Bolaget ska kontinuerligt använda benchmarking med relevanta aktörer i arbetet
med att utveckla verksamhetens effektivitet och produktivitet.

§ 18 Bolaget ska, i nära samverkan med delägarnas övriga verksamheter, sträva efter en
intern effektivitet där samordning och resursdelning är naturliga insatser för att uppnå
synergier och effektivitet.

Ekologiska och sociala förutsättningar 
§ 19 Bolagen ska ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt och låta ett helhetstänkande
som beaktar såväl ekologiska som sociala aspekter vara vägledande vid fullgörandet av
sina uppdrag.

§ 20 Syftet och målsättningen för bolagens verksamhet är, utöver vad som anges i
bolagsordningen, att minimera de negativa effekterna på människors hälsa och miljön vid
utförande av sitt uppdrag, att minska resursanvändningen och främja tillämpning av
avfallshierarkin, genom att maximera återanvändning och återvinning av material och
energi och minimera deponeringen.

§ 21 Bolagen ska även i övrigt uppfylla de relevanta mål som anges i EU-fördrag,
avfallsdirektivet och i gällande europeisk och svensk miljö- och avfallslagstiftning.

Kontroll 
§ 22 Ägarkommunerna ska gemensamt, såvitt avser strategiska mål och viktiga beslut,
tillförsäkras en kontroll över moderbolaget som motsvarar den som de utövar över den
egna verksamheten. Bolagen ska lämna Ägarkommunernas kommunstyrelser den
information om verksamheten som begärs.
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§ 23 Mellan Ägarkommunerna gäller ett aktieägaravtal. Det åligger bolagen att i
tillämpliga delar beakta det som ägarna därvid kommit överens om. Bolagen ska också
följa gällande bolagsordning. Bolaget ska vidare tillse att dotterföretag till bolaget följer
detta ägardirektiv och, i tillämpliga delar, vad Ägarkommunerna kommit överens om i
aktieägaravtalet för bolaget.

§ 24 Av bolagsordningen framgår att vissa beslut ska fattas på bolagsstämman.

§ 25 Bestämmelserna i detta direktiv, sammantaget med bestämmelserna i bolagsordning
och aktieägaravtal, är utformade i syfte att de så kallade Teckalkriterierna ska vara
uppfyllda. Bestämmelserna i styrdokumenten om Ägarkommunernas inflytande när det
gäller strategiska mål och viktiga beslut ska tolkas på ett sådant sätt att inflytandet blir
effektivt, i den meningen att moderbolaget underställs en kontroll som gör det möjligt för
Ägarkommunerna att utöva en avgörande påverkan på de beslut som fattas av bolaget.

Bolaget som en del av Göteborgs Stads organisation 
§ 26 Renova AB är dotterbolag i koncernen Göteborgs Stadshus. Renova Miljö AB är
helägt dotterbolag till Renova AB.

§ 27 Bolagen ska aktivt medverka i den samverkan och samordning som Göteborgs
Stadshus AB tar initiativ till.

§ 28 Renova AB och Renova Miljö AB ska följa de krav, roller och ansvarsfördelning
som gäller enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.

Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
§ 29 Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska i god tid lämnas
till delägarnas kommunfullmäktige för ställningstagande. Bolagets styrelse ansvarar för
att värdera om ett ärende är av principiell beskaffenhet eller ej samt att ägarrådet ges
möjlighet att samråda i principiella ärenden. Om tveksamhet uppstår om frågan är av
sådan beskaffenhet att kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas, ska
ägarrådet tillfrågas.

§ 30 Exempel på frågor där delägarnas kommunfullmäktiges ställningstagande ska
inhämtas är (uppräkningen är inte uttömmande):

a. Ändring av aktiekapitalet
b. Beslut om kapitaltillskott till bolag.
c. Fusion eller likvidering av bolag
d. Förvärv, bildande eller avyttring av bolag oavsett värde
e. Förvärv eller avyttring av aktier eller andelar i delägda bolag, om

kommunfullmäktiges godkännande är befogat med hänsyn till
andelsförhållandena, verksamhetens art eller omständigheter i övrigt

f. Bildandet av stiftelse
g. Förvärv eller försäljning av fastighet av sådan omfattning att det påverkar

bolagets långsiktiga ekonomi.
h. Strategiska investeringar som innebär ny inriktning för bolaget eller start av

verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde
i. Beslut som väsentligt påverkar bolagets eller delägarkommunernas ekonomi eller

medför annan risk (till exempel större investeringar eller avyttringar av
tillgångar).
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Kapitel 3 – Generella bestämmelser 
Innehållet i detta kapitel beskriver generella skyldigheter för de regionala bolagen. 

§ 1 Ändring av bolagsordning beslutas av kommunfullmäktige i delägande kommuner.

§ 2 Bolaget ska varje år upprätta och anta en arbetsordning för styrelsens arbete jämte
instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt
instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen.

§ 3 Samtliga kallelser inklusive dagordningar, handlingar och protokoll i bolagets styrelse
ska finnas tillgängliga på Göteborgs Stads hemsida. Det åligger bolaget att därutöver
tillse att nämnda dokument utan dröjsmål kommer samtliga delägare tillhanda.
Kommunstyrelserna i delägande kommuner har rätt att ta del av bolagets handlingar och
räkenskaper samt i övrigt granska bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna
kommunstyrelserna den information om verksamheten som begärs, om inte
informationen omfattas av sekretess. Om informationen om verksamheten är
sekretessbelagd måste alternativa sätt att överlämna informationen övervägas.

§ 4 Bolaget ansvarar för att rapportera väsentliga händelser i verksamheten till sitt
moderbolag och kommunstyrelser i delägande kommuner. Bolaget har alltid utöver den
löpande rapporteringen ett ansvar att på eget initiativ informera om förändrade
förutsättningar eller händelser som kan vara av betydelse för den övergripande
uppföljningen och styrningen av verksamheten.

§ 5 Bolaget är skyldigt att tidigt anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter i
bolagets verksamhet till lekmannarevisorerna.

§ 6 Bolaget ska i sin verksamhet samverka med delägarnas övriga nämnder och bolag i
syfte att främja det som är mest ändamålsenligt utifrån Ägarkommunernas perspektiv,
med beaktande av krav i kommunallagen och aktiebolagslagen samt annan lag och
författning. Bolaget har ett ansvar för att samråda med, och aktivt söka samverkan med,
andra nämnder och styrelser när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra.

§ 7 Allmänhetens intresse av insyn i bolaget tillgodoses genom att offentlighetsprincipen
omfattar bolaget.

§ 8 Kommunfullmäktigeledamot har rätt att närvara vid bolagsstämmor i direkt och
indirekt helägda bolag samt har rätt att, inom ramen för den upplysningsplikt som åligger
bolagsstyrelsen och verkställande direktören, ställa frågor.

§ 9 Som en del i kommunstyrelsernas uppsiktsplikt, och som grund för
kommunstyrelsernas beslut, ska bolagsstyrelsen och verkställande direktören i samband
med årsrapportens upprättande redovisa och yttra sig om den verksamhet som bolaget har
bedrivit under kalenderåret bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med § 3 i
bolagsordningen.

§ 10 Bolagsstyrelsen ska årligen utvärdera sitt eget styrelsearbete. Utvärderingen ska
minst omfatta:

a. om styrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter
b. om styrelsens arbetsformer fungerar
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c. om styrelsen är organiserad på lämpligt sätt när det gäller eventuell
arbetsfördelning.

Om bolagsstyrelsen kommer fram till att det finns brister som behöver åtgärdas ska 
bolagsstyrelsen åtgärda dessa. Utvärderingen, dock ej innehållet, ska protokollföras samt 
skickas till bolagets moderbolag och kommunstyrelser i delägande kommuner. Stadshus 
AB svarar för att samla in protokollen från direktunderställda bolag samt rapportera dessa 
vidare till kommunstyrelsen i Göteborg. 

§ 11 Bolagsstyrelsen ska varje år utvärdera verkställande direktörens insatser, endast
styrelseledamöter och suppleanter närvarar vid utvärderingen.

Personuppgifter 
§ 12 Bolagsstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter
som sker i bolagets verksamhet

Arbetsgivarfrågor 
§ 13 Bolaget ska som arbetsgivare följa Göteborgs Stads arbetsgivarpolitiska inriktning.
Bolaget ska samråda med kommunstyrelsen inför viktigare beslut i arbetsgivarfrågor av
principiell strategisk betydelse. Stadshus AB ska säkerställa att väsentlig information i
arbetsgivarfrågor återförs till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Bolaget ska
säkerställa att väsentlig information i arbetsgivarfrågor återförs till kommunstyrelser och
kommunfullmäktige i delägarkommunerna.

Arbetstagarrepresentation i styrelsen 
§ 14 Lagen om styrelserepresentation för de privatanställda gäller även Renova, Gryaab
och Grefab så länge dessa uppfyller kraven för lagens tillämpning. Lokal
arbetstagarorganisation fattar beslut om inrättande av styrelserepresentation och
bolagsstyrelsen ska skriftligen underrättas om sådant beslut.

§ 15 Varje bolagsstyrelse bör söka en överenskommelse med de lokala fackliga
organisationerna som innebär att de fackliga organisationerna avstår från formella
styrelseposter och istället ges möjlighet att närvara med yttranderätt och förslagsrätt vid
sammanträden. Om lokal arbetstagarorganisation fattar beslut om inrättande av formell
styrelserepresentation kan bolaget begära undantag från lagen hos Nämnden för
Styrelserepresentationsfrågor.

Giltighet 
§ 16 Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet beslutas av kommunfullmäktige i samtliga
delägares kommuner och därefter antas på bolagsstämman.
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Tabell med förändringar Kapitel 2 – specifikt 
för Renova AB/Renova Miljö AB 

Text i nuvarande ägardirektiv Förslag till ändring (kap. 2) Kommentar 
Ägarkommunerna har år 2010 
godkänt ett generellt 
ägardirektiv avseende bland 
annat Bolaget. Detta 
ägardirektiv kompletterar det 
generella ägardirektivet och 
gäller därutöver. (Text i 
inledning av ägardirektiv) 

Ägarkommunerna har år 2010 
godkänt ett generellt ägardirektiv 
avseende bland annat Bolaget. Detta 
ägardirektiv kompletterar det 
generella ägardirektivet och gäller 
därutöver. 

Det generella ägardirektivet för 
regionala bolag ersätts genom 
skrivningar i ägardirektivets kapitel 1 
och 3. Dessa texter reglerar 
motsvarande områden samt att texter 
utvecklats och anpassats till ny 
lagstiftning. Utgångspunkt för kapitel 
1 och 3 i ägardirektiv för de 
regionala bolagen är texter som 
arbetats fram för Göteborgs helägda 
bolag vilka anpassats till förhållandet 
att de regionala bolagen har flera 
delägare. 

Kommunernas ändamål med sitt 
ägande av koncernen är att 
främja en långsiktigt hållbar 
utveckling i Ägarkommunerna, 
framförallt genom en miljöriktig 
behandling av avfall som 
kommer från hushåll och 
verksamheter i 
Ägarkommunerna.  

§ 1  Det kommunala ändamålet med
Renova AB är att främja en 
långsiktigt hållbar utveckling i 
Ägarkommunerna, framförallt 
genom en miljöriktig 
behandling av avfall som 
kommer från hushåll i 
Ägarkommunerna och som 
kommunerna har skyldighet att 
ta om hand enligt miljöbalken 
och annan lagstiftning. Bolaget 
är skyldigt att utföra de uppdrag 
som bolaget tilldelas av sina 
ägare. Verksamheten ska 
bedrivas i Ägarkommunernas 
ställe.  

        Det kommunala ändamålet med 
Renova Miljö AB är att främja 
en långsiktigt hållbar utveckling 
i Ägarkommunerna genom en 
miljöriktig behandling av 
verksamhetsavfall samt 

Det kommunala ändamålet med 
respektive bolag formuleras i 
enlighet med vad som framgår av 
bolagens bolagsordningar.  

Bilaga 4
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hushållsavfall från andra än 
Ägarkommunerna.  

Verksamheten ska bedrivas i 
enlighet med de beställningar 
som är kopplade till 
direkttilldelade uppdrag och i 
enlighet med Ägarkommunernas 
lokala och regionala 
avfallsplaner. Uppdragen ska 
innebära en miljöriktig 
omlastning, avfallsbehandling, 
en effektiv energiåtervinning 
genom produktion av värme och 
el samt restprodukthantering. 
Bolaget ska tillhandahålla 
behandlingskapacitet för rötning 
av biologiskt avfall. 

§ 4  Verksamheten i Renova AB ska
bedrivas i enlighet med de 
beställningar som är kopplade 
till direkttilldelade uppdrag och 
i enlighet med 
Ägarkommunernas lokala och 
regionala avfallsplaner. 
Uppdragen ska innebära en 
miljöriktig omlastning, 
avfallsbehandling, en effektiv 
energiåtervinning genom 
produktion av värme och el 
samt restprodukthantering. 
Bolaget ska, i dialog med 
huvudmännen, löpande 
utvärdera möjligheten att 
tillhandahålla 
behandlingskapacitet för rötning 
av biologiskt avfall. 

Kapacitet för att ta hand om 
biologiskt avfall är ej uppbyggd. 
Investeringsförslag har tidigare 
utvärderats men inte bedömts 
realiserbara. Förslag från Renova att 
revidera ägardirektivet med avseende 
på området. 

Förslag till revidering har diskuterats 
och godkänts av delägarnas 
chefsnätverk för Renova (KCR) vid 
möte 2020-11-26. 

Bolagen ska inom ramen för 
sina uppdrag, aktivt och 
strukturerat genom påverkan på 
exempelvis lagstiftning, direktiv 
och annat regelverk, verka för 
en för Ägarkommunerna och 
bolagen positiv hållbar 
utveckling av nationella och 
internationella förhållanden. 
Bolagen ska, där så är 
miljömässigt och affärsmässigt 
motiverat, kunna ingå olika 
former av samarbete med andra 
aktörer inom avfallsområdet. 
Sådant samarbete ska vara av 
allmänintresse för 
Ägarkommunerna. 

§ 7  Bolagen ska inom ramen för
sina uppdrag, aktivt och 
strukturerat genom påverkan på 
exempelvis lagstiftning, direktiv 
och annat regelverk, verka för 
en för Ägarkommunerna och 
bolagen positiv hållbar 
utveckling av nationella och 
internationella förhållanden. 
Bolagen ska, där så är 
miljömässigt och affärsmässigt 
motiverat, kunna ingå olika 
former av samarbete med andra 
aktörer, huvudsakligen inom 
avfallsområdet. Sådant 
samarbete ska vara av 
allmänintresse för 
Ägarkommunerna. 

Branschen har utvecklats mot att det i 
upphandlingar sker en paketering av 
tjänster också med aktörer utanför 
avfallsområdet, ex enklare facility 
managment-tjänster tillsammans med 
insamling av avfall. Förslag från 
Renova Miljö AB att ägardirektivet 
revideras med avseende på området. 

Förslag till revidering har diskuterats 
och godkänts av delägarnas 
chefsnätverk för Renova (KCR) vid 
möte 2020-11-26. 

Bolagen får inte pantsätta 
egendom eller på annat sätt 
ställa säkerhet för lån. Bolagen 
får uppta lån eller annan kredit 
mot säkerhet i form av borgen 
från Ägarkommunerna under 
förutsättning att 

§ 12 Bolagen får inte pantsätta
egendom eller på annat sätt 
ställa säkerhet för lån. Bolagen 
får uppta lån eller annan kredit 
mot säkerhet i form av borgen 
från Ägarkommunerna under 
förutsättning att 

Ägardirektivets text om finansiering 
under Ekonomi och effektivitet 
uppdateras. Regionala bolag omfattas 
av Göteborgs Stads riktlinje för 
finansverksamheten.  
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Ägarkommunerna lämnar 
borgen för lånet eller krediten. 
Bolagen får på 
marknadsmässiga villkor uppta 
kredit utan säkerhet i Göteborgs 
Stads koncernbank.  Renova 
AB:s prissättning av tjänster 
gentemot Ägarkommunerna ska 
präglas av bolagets självkostnad 
med ett rimligt tillägg för att 
finansiera nödvändiga framtida 
investeringar och 
utvecklingsarbete samt av 
tydlighet och transparens 
gentemot Ägarkommunerna. 

Ägarkommunerna lämnar 
borgen för lånet eller krediten. 
Bolagen får på 
marknadsmässiga villkor uppta 
kredit utan säkerhet i Göteborgs 
Stads koncernbank.  Renova 
AB:s prissättning av tjänster 
gentemot Ägarkommunerna ska 
präglas av bolagets självkostnad 
med ett rimligt tillägg för att 
finansiera nödvändiga framtida 
investeringar och 
utvecklingsarbete samt av 
tydlighet och transparens 
gentemot Ägarkommunerna. 

- § 17 Bolaget ska kontinuerligt 
använda benchmarking med 
relevanta aktörer i arbetet med 
att utveckla verksamhetens 
effektivitet och produktivitet. 
 

§ 18 Bolaget ska, i nära samverkan 
med delägarnas övriga 
verksamheter, sträva efter en 
intern effektivitet där 
samordning och resursdelning 
är naturliga insatser för att 
uppnå synergier och effektivitet. 

Ägardirektivet kompletteras under 
avsnitt om Ekonomi och effektivitet 
med ”standardtext” från ägardirektiv 
för Göteborgs Stadshus AB:s helägda 
bolag vilken har anpassats till 
förhållandet att Renova AB har flera 
delägare.  

Mellan Ägarkommunerna gäller 
ett aktieägaravtal. Det åligger 
Bolagen att i tillämpliga delar 
beakta det som ägarna därvid 
kommit överens om. Bolaget ska 
också följa gällande 
bolagsordning. Bolaget ska 
vidare tillse att dotterföretag till 
Bolaget följer detta ägardirektiv, 
det generella ägardirektivet och, 
i tillämpliga delar, vad 
Ägarkommunerna kommit 
överens om i aktieägaravtalet för 
Bolaget. 
 
Bestämmelserna i detta direktiv, 
sammantaget med 
bestämmelserna i bolagsordning, 
generellt ägardirektiv och 

§ 23 Mellan Ägarkommunerna gäller 
ett aktieägaravtal. Det åligger 
Bolagen att i tillämpliga delar 
beakta det som ägarna därvid 
kommit överens om. Bolaget 
ska också följa gällande 
bolagsordning. Bolaget ska 
vidare tillse att dotterföretag till 
bolaget följer detta ägardirektiv, 
det generella ägardirektivet och, 
i tillämpliga delar, vad 
Ägarkommunerna kommit 
överens om i aktieägaravtalet 
för bolaget. 

 
§ 25 Bestämmelserna i detta direktiv, 

sammantaget med 
bestämmelserna i 
bolagsordning, generellt 

Det generella ägardirektivet som 
åsyftas i befintlig text ersätts genom 
det nya ägardirektivets kapitel 1 och 
kapitel 3. 

 

 

 

 

 

Det generella ägardirektivet som 
åsyftas i befintlig text ersätts genom 
det nya ägardirektivets kapitel 1 och 
kapitel 3. 
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aktieägaravtal, är utformade i 
syfte att de s.k. Teckalkriterierna 
ska vara uppfyllda. 
Bestämmelserna i 
styrdokumenten om 
Ägarkommunernas inflytande 
när det gäller strategiska mål 
och viktiga beslut ska tolkas på 
ett sådant sätt att inflytandet blir 
effektivt, i den meningen att 
Moderbolaget underställs en 
kontroll som gör det möjligt för 
Ägarkommunerna att utöva en 
avgörande påverkan på de beslut 
som fattas av Bolaget. Detta 
ägardirektiv ska, för att äga 
giltighet, antas på bolagsstämma 
i bolagen.  
 
 

ägardirektiv och aktieägaravtal, 
är utformade i syfte att de så 
kallade Teckalkriterierna ska 
vara uppfyllda. Bestämmelserna 
i styrdokumenten om 
Ägarkommunernas inflytande 
när det gäller strategiska mål 
och viktiga beslut ska tolkas på 
ett sådant sätt att inflytandet blir 
effektivt, i den meningen att 
moderbolaget underställs en 
kontroll som gör det möjligt för 
Ägarkommunerna att utöva en 
avgörande påverkan på de 
beslut som fattas av bolaget. 
Detta ägardirektiv ska, för att 
äga giltighet, antas på 
bolagsstämma i bolagen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av kapitel 3 framgår att ägardirektiv 
ska beslutas i kommunfullmäktige 
hos samtliga delägare och att 
ägardirektiv därefter ska antas på 
bolagsstämma. 

 
- § 26 Renova AB är dotterbolag i 

koncernen Göteborgs Stadshus. 
Renova Miljö AB är helägt 
dotterbolag till Renova AB. 

§ 27 Bolaget ska aktivt medverka i 
den samverkan och samordning 
som Göteborgs Stadshus AB tar 
initiativ till. 

§ 28 Bolaget ska följa de krav som 
gäller enligt Göteborgs Stads 
riktlinjer för ägarstyrning. 

Ägardirektivet kompletteras med ett 
avsnitt om Bolaget som en del av 
Göteborgs Stads organisation. 
Avsnittet innehåller ”standardtext” 
från ägardirektiv för Göteborgs 
Stadshus AB:s helägda bolag vilken 
har anpassats till förhållandet att 
Gryaab har flera delägare.  

Före beslut som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av 
större vikt ska bolagen inhämta 
Ägarkommunernas 
ställningstagande. De 
bolagsfrågor som måste 
underställas Ägarkommunernas 
framgår av det generella 
ägardirektivet. Av 
bolagsordningen framgår också 
att vissa beslut ska fattas på 
bolagsstämma. 

§ 29 Ärenden av principiell 
beskaffenhet eller annars av 
större vikt ska i god tid lämnas 
till delägarnas 
kommunfullmäktige för ställ-
ningstagande. Bolagets styrelse 
ansvarar för att värdera om ett 
ärende är av principiell 
beskaffenhet eller ej samt att 
ägarrådet ges möjlighet att 
samråda i principiella ärenden. 
Om tveksamhet uppstår om 
frågan är av sådan beskaffenhet 
att kommunfullmäktiges 

Ägardirektivet kompletteras och 
befintlig text utvecklas med ett 
avsnitt om Frågor av principiell 
beskaffenhet eller annars av större 
vikt. Avsnittet innehåller 
”standardtext” från ägardirektiv för 
Göteborgs Stadshus AB:s helägda 
bolag vilken har anpassats till 
förhållandet att Renova har flera 
delägare.  
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ställningstagande ska inhämtas, 
ska ägarrådet tillfrågas.  

§ 30 Exempel på frågor där 
delägarnas 
kommunfullmäktiges 
ställningstagande ska inhämtas 
är (uppräkningen är inte 
uttömmande):  

a. Ändring av aktiekapitalet  
b. Beslut om kapitaltillskott till 

bolag. 
c. Fusion eller likvidering av bolag  
d. Förvärv, bildande eller avyttring 

av bolag oavsett värde  
e. Förvärv eller avyttring av aktier 

eller andelar i delägda bolag, 
om kommunfullmäktiges 
godkännande är befogat med 
hänsyn till andelsför-
hållandena, verksamhetens art 
eller omständigheter i övrigt  

f. Bildandet av stiftelse  
g. Förvärv eller försäljning av 

fastighet av sådan omfattning att 
det påverkar bolagets 
långsiktiga ekonomi 

h. Strategiska investeringar som 
innebär ny inriktning för bolaget 
eller start av verksamhet inom 
nytt affärs- eller 
verksamhetsområde  

i. Beslut som väsentligt påverkar 
bolagets eller 
delägarkommunernas ekonomi 
eller medför annan risk (till 
exempel större investeringar 
eller avyttringar av tillgångar). 
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§ 35 
Revidering av ägardirektiv för Renova AB och Renova Miljö 
AB 

Beslut 
I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB: 

1. Förslag till ägardirektiv för Renova AB och Renova Miljö AB enligt ärendets bilaga 
3 fastställs. 

2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

3. Verkställande direktör ges i uppdrag att utse ombud och teckna 
bolagsstämmofullmakt efter att kommunfullmäktige fastställt ägardirektiven. 

Handling 
Beslutsunderlag, dnr 0023/21. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
  

Göteborgs Stadshus AB 
  

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2021-03-22 
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Göteborgs Stadshus AB 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2021-03-22 

Göteborgs Stadshus AB, protokollsutdrag  
   
   

 

Dag för justering 
2021-03-30 

Vid protokollet 
 

 

Sekreterare 
 

Johan Hörnberg 

 

 

Ordförande 
 

Axel Josefson 

 

Justerande 
 

Daniel Bernmar 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-06-03 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 117 

Årsredovisning 2020 för Tolkförmedling Väst 

2021/109 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1 Godkänna Tolkförmedling Västs årsredovisning 2020. 
2 Bevilja direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

Sammanfattning 
Tolkförmedling Väst har översänt årsredovisning 2020 med 
tillhörande revisionsberättelse. Tolkförmedling Väst är ett 
kommunalförbund med uppdrag att tillgodose medlemmarnas 
behov av språktolk. Förbundet redovisar ett resultat om 3,5 mkr 
att jämföra med ett nollresultat. Tolkförmedling väst har under 
året utfört 316 000 uppdrag vilket är  
24 000 uppdrag färre än budgeterat.  

Revisorerna i förbundet tillstyrker att respektive fullmäktige 
beviljar ansvarsfrihet för direktionen. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-20, § 123 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-04-30 
Årsredovisning 2020 
Revisionsberättelse 2020 
Bilaga till revisionsberättelse PwC 
Internkontrollrapport 
Protokollsutdrag § 431/2021-03-26  
Förbundsordning 2021-01-01 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) och Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 123 

Årsredovisning 2020 för Tolkförmedling Väst 

2021/109 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1 Godkänna Tolkförmedling Västs årsredovisning 2020 
2 Bevilja direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 

Sammanfattning 
Tolkförmedling Väst har översänt årsredovisning 2020 med 
tillhörande revisionsberättelse. Tolkförmedling Väst är ett 
kommunalförbund med uppdrag att tillgodose medlemmarnas 
behov av språktolk. Förbundet redovisar ett resultat om 3,5 mkr 
att jämföra med ett nollresultat. Tolkförmedling väst har under 
året utfört 316 000 uppdrag vilket är  
24 000 uppdrag färre än budgeterat.  

Revisorerna i förbundet tillstyrker att respektive fullmäktige 
beviljar ansvarsfrihet för direktionen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-04-30 
Årsredovisning 2020 
Revisionsberättelse 2020 
Bilaga till revisionsberättelse PwC 
Internkontrollrapport 
Protokollsutdrag § 431/2021-03-26  
Förbundsordning 2021-01-01 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (-) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut. 
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Kommunstyrelsen 

 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

 2021-04-30 Dnr 2021/109-042 

Kommunstyrelsen 

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

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Tjänsteutlåtande årsredovisning 2020 Tolkförmedling 
Väst 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

1 Godkänna Tolkförmedling Västs årsredovisning 2020 
2 Bevilja direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 

Sammanfattning 
Tolkförmedling Väst har översänt årsredovisning 2020 med tillhörande 
revisionsberättelse. Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med 
uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Förbundet 
redovisar ett resultat om 3,5 mkr att jämföra med ett nollresultat. 
Tolkförmedling väst har under året utfört 316 000 uppdrag vilket är  
24 000 uppdrag färre än budgeterat.  

Revisorerna i förbundet tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar 
ansvarsfrihet för direktionen. 

Bilagor 
• Årsredovisning 2020 
• Revisionsberättelse 2020 
• Bilaga till revisionsberättelse PwC 
• Internkontrollrapport 
• Protokollsutdrag § 431/2021-03-26  
• Förbundsordning 2021-01-01 

Beslutet skickas till 
Tolkförmedling Väst 
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 2021-04-30 Dnr 2021/109-042

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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Inledning 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas 
behov1 av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är 
därmed huvudman för verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga 
språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet. 
 
Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och består av totalt 40 medlemmar; Västra 
Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Borås, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, Falköping, 
Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, 
Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Strömstad, 
Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, 
Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö. 
 

Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina medlemmar. 
Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje medlem har 
tillskjutit 1 krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger medlemmens 
andel i förbundet. 

                                                 
1 En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till att översätta handlingar om det 
behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar 
svenska.” 

Figur 1 Karta över medlemskommuner 
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Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation. 
Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. Förmedlingsverksamheten bedrivs på 
fyra orter och kansliet har sitt säte i Göteborg. 
 

Vision 
Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till ökad integration i 
samhället. 
 

Ledord 
Förbundets ledord; professionalitet, tillgänglighet och trygghet är en del av förbundets varumärke. 
Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra verksamheten. 
 
 

Förvaltningsberättelse 
Översikt över verksamhetens utveckling 
Nedan presenteras en femårsöversikt över förbundets utveckling över tid utifrån ett antal 
nyckeltal.  
 
Som en följd av den stora asylvågen 2015-2016 har verksamhetens intäkter och kostnader samt 
resultat ökat senaste åren. Enligt beräknat, men också till följd av pandemin, har en minskad 
efterfrågan på tolk skett under 2020. Högst troligt är, oavsett pandemi eller inte, att en minskning 
fortsätter de närmaste åren då färre sökt asyl i Sverige. 
 
Trots att en stor utbetalning skett avseende investering av nytt verksamhetssystem har soliditeten 
ökat då ingen återbetalning av eget kapital skett och att resultatet varit positivt. 
 

Förbundet (tkr) 2020 2019 2018 2017 2016 

Verksamhetens intäkter 195 487 220 370 203 940 186 901 193 198 

Verksamhetens kostnader -190 985 -214 448 -198 506 -186 538 -190 564 

Årets resultat 3 465 5 867 5 295 79 2 344 

Soliditet (%) 53 % 49 % 48 % 43 % 42 % 

Nettoinvesteringar 10 086 3 031 0 0 0 

Långfristig skuld 0 0 0 0 0 
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Organisation 
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten 
består av kansli, översättningsförmedling samt fyra tolkförmedlingskontor. Kansliet leds av 
förbundsdirektören och de fyra lokala förmedlingskontoren i Göteborg, Borås, Mariestad och 
Trollhättan, inklusive översättningsförmedlingen, leds av fyra verksamhetschefer. Administrativa 
stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, Töreboda, Gullspångs 
kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem 
köps separat.  

Direktionen 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i 
kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna antagit. Direktionen har haft fyra 
möten under 2020. På grund av den rådande pandemisituationen har årets direktionsmöten 
genomförts på distans. 
 
Förbundets direktion utgjordes 2020-12-31 av: 
 

Göteborgs Stad Västra Götalandsregionen 
Åke Björk (M), ordförande Christina Abrahamsson (M), vice ordförande 
Erik Norén (V), ersättare Jonas Adelsten Kristiansen (S), ersättare 
  
Alingsås kommun Bollebygd kommun 
Per-Gordon Tranberg (M), ledamot Ingridh Anderén (M), ledamot 
Leif Hansson (S), ersättare  Ulf Rapp (S), ersättare 
  
Borås Stad Dals-Eds kommun 
Lars-Åke Johansson (S), ledamot Christina Virevik (C), ledamot  
Birgitta Bergman (M), ersättare Carina Halmberg (S), ersättare 
  
Essunga kommun Falköpings kommun 
Gunilla Hermansson (KD), ledamot Hans Johansson (C), ledamot 
Daniel Andersson (M), ersättare Caroline Lundberg (M), ersättare 
  
Grästorps kommun Gullspångs kommun 
Svante Classon (C), ledamot Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot 
Kent Larsson (M), ersättare Björn Thodenius (M), ersättare 
  

Figur 2 Organisationsschema 

237



7 (30) 
 

Götene kommun Herrljunga kommun 
Isabella Carlén (KD), ledamot Gunnar Andersson (M), ledamot 
Björn Cavalli Björkman (S), ersättare Mats Palm (S), ersättare 
  
Hjo kommun Härryda Kommun 
Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot 
Lars-Göran Svensson (S), ersättare Siw Hallbert (S), ersättare 
  
Karlsborgs kommun Kungälv kommun 
Ingvar Kärsmyr (KD), ledamot Lennart Martinsson (S), ledamot 
Anita Larsson (S), ersättare  Vakant 
  
Lerums kommun Lidköpings kommun 
Ulf Utgård (M), ledamot Lena O Jenemark (S), ledamot 
Halim Azemi (S), ersättare Kristina Classon (M), ersättare 
  
Lilla Edets kommun Mariestads kommun 
Zara Blidevik (M), ledamot Richard Thorell (M), ledamot 
Minna Salow (S), ersättare Janne Jansson (S), ersättare 
  
Marks kommun Munkedals kommun 
Niklas Herneryd (L), ledamot Anna Höglind (L), ledamot 
Ann Iberius Orrvik (M), ersättare Hans-Joachim Isenheim (MP), ersättare 
  
Mölndals stad Orust kommun 
Leif Norberg (M), ledamot  Britt-Marie Andrén Karlsson (S), ledamot 
Shahla Alamshahi (S), ersättare Maria Sörqvist (C), ersättare 
  
Skara kommun Skövde kommun 
Ewa Karlsson (M), ledamot  Ulla-Britt Hagström (L), ledamot 
Michael Karlsson (S), ersättare Anita Löfgren (S), ersättare 
  
Strömstads kommun Svenljunga kommun 
Anna-Lena Carlsson (C), ledamot Patrik Harrysson (S), ledamot 
Merry Johansson (S), ersättare Johan Björkman (M), ersättare 
  
Tanums kommun Tibro kommun 
Roger Wallentin (C), ledamot Peter Söderlund (L), ledamot 
Ida Östholm (M), ersättare Maria Maric (KD), ersättare  
  
Tidaholms kommun Tjörns kommun 
Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot Gun Alexandersson Malm (L), ledamot 
Gunilla Dverstorp (M), ersättare Anette Johannessen (S), ersättare 
  
Tranemo kommun Trollhättans Stad 
Eva-Karin Haglund (S), ledamot Margreth Johnsson (S), ledamot 
Cecilia Valbrant (C), ersättare Vakant 
  
Töreboda kommun Uddevalla kommun 
Pernilla Johansson (C), ledamot Elving Andersson (C), ledamot 
Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare Christina Nilsson (KD), ersättare 
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Ulricehamn kommun Vara kommun 
Elisabeth Stålbrand (NU2), ledamot Ulf Genitz (C), ledamot 
Sebastian Gustavsson (M) ersättare Fredrik Pettersson (S) ersättare 
  
Vårgårda kommun Öckerö kommun 
Bengt Hilmersson (C), ledamot Kent Lagrell (M), ledamot 
Tony Willner (S), ersättare Jan-Åke Simonsson (S), ersättare 

 
 

Förbundets verksamhet 
Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster. 
Förbundet erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Språktolkning erbjuds på plats 
och på distans. Distanstolkning utförs via ljud och skärm för såväl kortare meddelanden som 
längre tolkningsuppdrag.  
 
Bokning av förbundets tjänster kan ske såväl genom telefonkontakt som digitalt via webb och app. 
Förmedlingskontoren har öppet vardagar under kontorstid. Övriga tider administreras förbundets 
bokningar av Regionservice, Västra Götalandsregionen. Via förbundets digitala tjänst Akut tolk 
tillsätts akuta tolkuppdrag inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar. 
 
Förbundet har under 2020 utfört ca 316 000 uppdrag vilket är ca 24 000 färre uppdrag än 
budgeterat. Det lägre budgetutfallet är relaterat till pandemin och dess påverkan på kundernas 
verksamheter och därmed deras tolkbehov.  

 
Tillsättningsgraden av beställda uppdrag har 
minskat jämfört med föregående år och är nu 
99 %. Den lägre tillsättningsgraden är direkt 
kopplad till det nya verksamhetssystemet som 
driftsattes 1 juni. Såväl tekniska problem under 
införandefasen som förändrade 
tillsättningsprinciper och förmedlingsrutiner har 
bidragit till den lägre tillsättningsgraden. 
 

 

  

                                                 
2 Nya Ulricehamn. 

År 
Antal utförda 
uppdrag 

Procentuell 
tillsättning 

2020 316 000 99,0 % 

2019 347 000 99,5 % 

2018 337 000 99,2 % 

2017 336 000 98,8 % 

2016 355 000 97,6 % 

2015 307 000 97,3 % 
Tabell 1Antal utförda uppdrag och procentuell tillsättning per år 
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Tolkar och översättare 
Den 31 december 2020 hade förbundet 1 204 aktiva tolkar vilket är en ökning om 21 tolkar 
jämfört med föregående år. Vid samma tidpunkt fanns 94 aktiva översättare, av dessa är 29 även 
verksamma som tolkar. Totalt är 294 uppdragstagare auktoriserade, av dessa är 225 tolkar. 63 av de 
auktoriserade tolkarna är även sjukvårdsauktoriserade. 
 

År Tolkar Översättare 
Både tolk och 

översättare 
Auktoriserade 

uppdragstagare 
Sjukvård-

auktorisation 

2020 1 204 94 29 294 63 

2019 1 183 96 31 271 62 

2018 1 088 87 27 251 58 

2017 992 151 38 264 52 

2016 969 138 38 261 52 

2015 919 139 44 260 45 
Tabell 2 Statistik över förbundets aktiva uppdragstagare 

I Sverige talas ca 200 språk. Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och översättare. 
Möjligheten till auktorisation erbjuds dock endast i ca 50 språk för tolkar respektive 30 språk för 
översättare. Tillgången på auktoriserade tolkar är därmed begränsad.  
 

År 

Antal personer som 
genomfört 
rekryteringstest 

Andel godkända 
resultat, 
rekryteringstest 

Antal utfärdade 
kursintyg 

Antal personer som 
genomgått SRHR-
utbildning 

2020 93 55 % 63 25 

2019 143 38 % 137 54 

2018 248 46 % 148 86 

2017 211 56 % 212 62 

2016 251 52 % 195 35 

2015 475 33 % 224 76 
Tabell 3 Test- och utbildningsstatistik 

Förbundet arbetar kontinuerligt med att rekrytera såväl tolkar som översättare. Under 2020 
genomförde 93 personer förbundets rekryteringstest, 55 % blev godkända. Antalet personer som 
genomfört rekryteringstest har minskat jämfört med föregående år vilket bland annat är relaterat 
till pandemin och begränsningen av fysiska möten. Dock har andelen med godkända resultat ökat 
vilket hänger samman med höjda krav och därmed en ökad selektering av inkomna ansökningar. 
Under året har förbundets rekryteringsstrategi ändrats och en mer riktad rekrytering på bristspråk 
är i fokus. Även under 2020 har fler redan etablerade tolkar sökt sig till förbundet.  
 
Genom förbundets egna utbildnings- och handledningsinsatser för såväl tolkaspiranter som 
erfarna tolkar kvalitetssäkras tolktjänsterna. Bland annat genomgår tolkaspiranter en 
introduktionskurs och erbjuds grundutbildning. Nyregistrerade tolkaspiranter har tidigare även 
erbjudits bredvidgång. På grund av pandemin har detta inte kunnat erbjudas under året.  
 
Under 2020 utfärdades 63 kursintyg till tolkar som genomfört förbundets olika kurser. Jämfört 
med föregående år är detta en dryg halvering. Minskningen är en direkt effekt av pandemins 
påverkan på verksamheten då förbundet tvingades att ställa in flera planerade utbildningar och 
testtillfällen. Tack vare snabb omställning i organisationen kunde den nya utbildningen ”Att tolka i 
skolan” erbjudas även på distans. Intresset har varit mycket stort och totalt har 51 tolkar 
genomgått utbildningen under 2020. Utbildningen genomföres på distans första gången i maj och 
därefter vid flera tillfällen under hösten. Även förbundets introduktionskurs för tolkaspiranter 
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erbjöds på distans i slutet av året. Att insatserna kunnat genomföras på distans har möjliggjort att 
tolkar och tolkaspiranter från ett större geografiskt område har kunnat delta. 
 
Under de senaste åren har fokus lagts på att motivera befintliga tolkar att höja sin kompetens. 30 
tolkar har under året höjts till nivå utbildad tolk3 vilket innebär kompetensnivån under 
auktorisation. Totalt är nu 51 % av förbundets aktiva tolkar på nivå utbildad tolk vilket är en 
ökning med sju procentenheter jämfört med föregående år. Under 2020 utfördes 63 % av 
uppdragen av tolkar med denna kompetensnivå. 
 
I samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen, samt SRHR-
teamet, Göteborgs Stad, erbjuds förbundets aktiva tolkar utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter (SRHR). Då flertalet planerade utbildningstillfällen tvingades ställas in på grund av 
pandemin har endast 25 tolkar genomgått SRHR-utbildningen under året. Planerat var att 60-80 
tolkar skulle ha genomgått utbildningen då målsättningen är att alla förbundets aktiva tolkar ska 
inneha SRHR-kompetens. Förbundet har påbörjat en dialog om att genomföra SRHR-utbildning 
på distans. 
 
I samarbete med Röda korset planerades under våren vidareutbildning inom specialistpsykiatri 
avseende sekundär traumatisering för förbundets aktiva tolkar. Även denna utbildningsinsats blev 
inställd på grund av pandemin, likaså blev den planerade etikkursen inställd. 
 
Under hösten har förbundet inlett dialog med Västra Götalandsregionen för att tillsammans ta 
fram en distansutbildning i psykisk ohälsa. En dialog har även förts med olika utbildningsaktörer 
avseende framtida samarbete för validering och grundutbildning. 
 
På grund av pandemin har tolkarna inte kunnat erbjudas några fysiska informationsträffar under 
året. Däremot har flera digitala informationsträffar genomförts under senare delen av hösten. 
 

Kunder  
Varje månad förmedlas uppdrag till ca 1 700 
kunder. Den 31 december 2020 hade 
förbundet 5 696 registrerade 
medlemskunder. Totalt utförs 99,99 % av 
samtliga uppdrag hos förbundets 
medlemmar4. Största kunden är Västra 
Götalandsregionen (VGR), som står för 
drygt 75 %. VGRs andel har ökat i relation 
till de övriga medlemmarna vilket sannolikt 
har en koppling till pandemin. Göteborgs 
Stad köper knappt hälften av 
medlemskommunernas totala antal bokade 
uppdrag.  
 

                                                 
3 Tidigare utbildningsnivå 1C 
4 Förbundet utför i ett fåtal akuta situationer tolkuppdrag till domstol och polis. 

VGR 75%

Göteborgs Stad
12%

Övriga medlems-
kommuner 13%

Icke medlemmar 0%

Figur 3 Fördelning av bokade uppdrag 
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
Ekonomi 
I enlighet med förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter. 
Ett av de övergripande verksamhetsmålen är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Tolk- 
och översättningstjänster ger förbundets intäkter och de största kostnaderna är relaterade till tolk- 
och översättararvoden. Intäkter och kostnader är därmed direkt kopplade till utförda tolk- och 
översättningsuppdrag. Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt 
självkostnadsprincipen. 
 
Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mkr.  
 
Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 3 mkr.  
 

Likviditet 
Förbundet har totalt under 2020 haft en god likviditet. Utbetalning av investering av nytt 
verksamhetssystem har klarats med egna medel. På grund av tekniska problem i det nya 
verksamhetssystemet, vilket föranlett senarelagda faktureringar och därmed förskjutning av 
inbetalningar, har dock checkkrediten nyttjats vid tre tillfällen under året.  
 

Utvärdering av ekonomisk ställning 
Förbundet finansieras av intäkter från de tjänster som medlemmarna köper enligt 
självkostnadsprincipen. Sedan start har förbundet byggt upp ett stabilt eget kapital. Det 
ekonomiska överskottet tillsammans med medlemsandelarna är förbundets likvida medel.  
 
Direktionen har fastställt att lägsta nivå på eget kapital ska vara 22 mkr, vilket motsvarar ca sex 
månaders löpande driftskostnader. Efter att direktionen beslutat att godkänna årsrapporten 
beslutas även om en eventuell återbetalning ska ske av eget kapital till förbundsmedlemmarna. Ett 
eget kapital om minst 27 mkr krävs för att en återbetalning ska bli aktuell. Det egna kapitalet var 
över 27 mkr redan i samband med årsbokslutet 2019 men direktionen fattade beslut om att ingen 
återbetalning skulle ske under 2020 med anledning av pandemin. Nytt beslut tas under 2021. För 
eventuell återbetalning av eget kapital kan förbundets checkkredit komma att nyttjas varpå den är 
beslutad att finnas kvar.  
 
Sedan driftstarten 2013 har likviditeten varit god och alla investeringar har klarats med egna medel. 
Det överskott som genererats i förbundet gör att den ekonomiska ställningen är god.  
 

Händelser av väsentlig betydelse 
Driftsättning av nytt verksamhetssystem 
Efter ett års förberedande implementeringsarbete driftsattes det nya verksamhetssystemet 1 juni. 
Sedan dess har det pågått ett intensivt arbete för att åtgärda bristande funktionalitet i det nya 
systemet. Vid årets slut fanns fortfarande punkter som ej åtgärdats av leverantören. Införandet av 
det nya verksamhetssystemet med dess utmaningar har skapat en stor arbetsbelastning i hela 
organisationen och övriga frågor i förbundet har under året därmed i stor utsträckning fått stå 
tillbaka. 
 

Winningtemp 
I slutet av april infördes Winningtemp; ett digitalt, AI-uppbyggt, arbetsmiljöverktyg som möjliggör 
att löpande följa arbetsmiljöns utveckling i organisationen. Winningtemp mäter systematiskt 
engagemanget och måendet hos medarbetarna och ger förbundets chefer underlag för såväl den 
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dagliga arbetsledningen som organisationens långsiktiga utformning. Verktyget mäter även 
regelbundet HME, det vill säga hållbart medarbetarengagemang, vilket tidigare mättes genom en 
traditionell medarbetarenkät vartannat år. I Winningtemp har påverkan på arbetsmiljön i samband 
med införandet av nytt verksamhetssystem kunnat följas löpande. Tack vare denna fortlöpande 
temperaturmätning av medarbetarnas engagemang och mående har organisationen snabbt kunna 
omstruktureras för att motverka långvarig ohälsosam arbetsbelastning.    
 

Certifiering enligt FR2000 
I september certifierades Tolkförmedling Väst enligt FR2000 vilket innebär att förbundet nu har 
ett certifierat ledningssystem. FR2000 standarden innehåller krav på ett integrerat ledningssystem 
för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd, kompetensförsörjning och socialt ansvarstagande. 
 

Covid-19 
Pandemin har under året påverkat efterfrågan på tolk. I förhållande till budget har 24 000 färre 
uppdrag utförts under året. Antalet telefontolkningar har ökat markant vilket medfört att tolkarnas 
resor minskat och deras effektiva tolktid har ökat. Kunderna å sin sida har fått en minskad kostnad 
för tolkuppdragen då resekostnaden har uteblivit. Den minskade efterfrågan på tolk och den ökade 
effektiva tolktiden har också skapat en större konkurrens om uppdragen mellan tolkarna. Detta 
medförde att en grupp icke-auktoriserade tolkar under sommaren gick samman och offentligt 
uttryckte sitt missnöje över situationen. 
 
De av förbundets medarbetare som har haft möjlighet, och som så önskat, har under pandemins 
påverkan arbetat hemifrån. Samtliga möten har sedan mars skett på distans. Flertalet rekryteringar, 
och större delen av de planerade utbildningsinsatserna för tolkar har ställts in på grund av 
pandemin. Förbundets samtliga kontor har i olika grad varit stängda för externa besök sedan mars. 
 

Ökad digitalisering och införande av distansutbildning 
Under året har ett förändringsarbete avseende metoder och aktiviteter kopplat till rekrytering och 
utbildning av uppdragstagare pågått. Detta innebär en förenkling och en ökad digitalisering av 
processerna. På grund av pandemin har arbetet med framtagande av distansutbildning 
intensifierats och innan sommaren genomfördes den första distansutbildningen för tolkar.  
 

Upphandling telefoniplattform  
På grund av pandemin förlängdes befintligt avtal avseende telefoniplattform med ett år. Den 
påbörjade upphandlingen lades vilande under våren och återupptogs under hösten. Nytt avtal 
beräknas vara klart under våren 2021. 
 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
Det finns inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång. 
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Styrning och uppföljning av verksamheten 
Övergripande verksamhetsmål 
Tolkförmedling Väst ska tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och ska vara det självklara 
valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet ska vara en attraktiv arbetsgivare 
där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i 
framkant och en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, 
tillgänglighet och trygghet i alla led. 
 
 
Tolkförmedling Väst ska 

• ha god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder  

• hantera och tillvarata såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för 

verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling  

• ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt  

• arbeta miljömedvetet 

• verka för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i 

samhället. 

 

Måluppfyllelse 
Förbundet har till följd av pandemisituationen haft extra god tillgång av tolkar under året och 
förbundets kunder har fått likvärdig service. Kontinuerligt arbete med inkommande synpunkter 
har skett under året i syfte att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten. 
 
Genom att kontinuerligt, inom förbundet, kommunicera och redovisa verksamhetens ekonomi 
råder en god ekonomisk medvetenhet. Förbundet arbetar systematiskt med verksamhetsutveckling 
för att vara kostnadseffektiva. 
 
För att frigöra den effektiva tolktiden samt minska resorna mellan tolkuppdragen arbetar 
förbundet kontinuerligt med utveckling av distanstolkning. Förbundets tolkar uppmanas att resa 
kollektivt för att minska miljöpåverkan. Som en följd av pandemin har distanstolkningen ökat 
markant under året. 
 
För att öka kunskapen om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i samhället har 
förbundet under tidigare år såväl deltagit på mässor som besökt kunder. Detta arbete har under 
2020 endast kunnat genomföras i mycket ringa omfattning, och då i digital form, på grund av 
pandemin.  
 

Verksamhetsmål 2020 och måluppfyllelse 
Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 
 

Kvalitetsmål 
Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 

Indikator 
Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Utfall 
2020 

 

Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 % 99,5 % ≥99 % 99 %  

Andel tillfällen tolkar kommit sent eller uteblivit från 
bokade uppdrag ska understiga 1 % 

1,2 % <1 % 0,8 %  

 

 Målet uppnått 
 Målet ej uppnått 
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Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 

Indikator 
Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Utfall 
2020 

 

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av 
auktoriserade sjukvårdstolkar ska uppgå till minst 5 %. 

4,1 % ≥5 %  4,5 %  

Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska 
uppgå till minst 14 %.  

14,4 % ≥14 % 20 %  

Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 
1C5 ska uppgå till minst 60 %. 

57,6 % ≥60 % 62,6 %  

 

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verka för att verksamheten utvecklas 

Indikator 
Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Utfall 
2020 

 

Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska 
uppgå till minst 50 %. 45,2 % ≥50 %  56 % 

 

 

Arbetsmiljömål 
Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Indikatorer 
Utfall  
2019 

Målvärde  
2020 

Utfall  
2020 

 

Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 6,0 % <5 %  6,7 %  

Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 79 - >79 75  

 

Miljömål 
Tolkförmedling Västs verksamhet ska vara långsiktig och hållbar 

Indikatorer 
Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Utfall  
2020 

 

Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av antal utförda 
tolkuppdrag. 

40,3 % ≥50 %  60,3 %  

 

Måluppfyllelse 
Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %. 
Under 2020 tillsatte förbundet 99,0 % av antalet inkomna beställningar vilket är en minskning på 
0,5 procentenheter jämfört med föregående år. Minskningen beror på tekniska problem under 
införandefasen av det nya verksamhetssystemet samt förändrade tillsättningsprinciper och 
förmedlingsrutiner kopplat till det nya verksamhetssystemet. Målet är uppfyllt. 
  
Andel tillfällen tolkar kommit sent eller uteblivit från bokade uppdrag ska understiga  
1 %.  
Under 2020 var andelen tillfällen då tolkar kom för sent eller uteblev till bokade uppdrag 0,8 % 
vilket är en minskning på 0,4 procentenheter jämfört med 2019. Pandemin har resulterat i att 
andelen distansuppdrag ökat markant. I dessa uppdrag är det mer sällan förekommande att tolk 
kommer sent eller uteblir från uppdrag jämfört med platsuppdrag där yttre omständigheter i större 
utsträckning påverkar. Målet är uppfyllt. 
 

                                                 
5 Utbildningsnivå 1C för tolk benämns fr o m 2020 som ”utbildad tolk” 
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Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av auktoriserade sjukvårdstolkar ska uppgå 
till minst 5 %. 
Under 2020 utförde sjukvårdsauktoriserade tolkar 4,5 % av hälso- och sjukvårdsuppdragen vilket 
är en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med föregående år. Låg tillgång på 
sjukvårdsauktoriserade tolkar i kombination med att antalet sjukvårdsuppdrag fortsatt öka även 
under 2020 har resulterat i ett lägre utfall än förväntat. Målet är ej uppfyllt. 
 
Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska uppgå till minst 14 %. 
Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar har ökat med 5,6 procentenheter jämfört 
med föregående år och är nu totalt 20 %. Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar har 
ökat succesivt de senaste åren vilket bland annat beror på att förbundet har fler auktoriserade 
tolkar att tillgå. Ökning av distanstolkning och att restiden därmed minskat har möjliggjort mer 
effektiv tolktid vilket också är en bidragande orsak till utfallet. Målet är uppfyllt. 
 
Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 1C6 ska uppgå till minst 60 %. 
Förbundet har under senaste åren medvetet arbetat för att öka andelen tolkar med utbildningsnivå 
1C. Under 2020 utfördes 62,6 % av förbundets uppdrag av tolkar på nivå 1C vilket är en ökning 
med 5 procentenheter jämfört med föregående år. Målet är uppfyllt.  
 
Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska uppgå till minst 50 %. 
Efter att förbundet driftsatte det nya verksamhetssystemet har andelen beställningar som 
inkommer via digitala tjänster ökat markant. Detta är ett resultat av att det nya systemet har en 
ökad tillgänglighet och är mer användarvänligt. Utfallet för året blev 56 % vilket är en ökning på 
10,8 procentenheter från föregående år. Målet är uppfyllt. 
 
Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 
Sjukfrånvaron har under året ökat 0,7 procentenheter och är för 2020 totalt 6,7 %. Den ökade 
sjukfrånvaron är sannolikt ett resultat av Folkhälsomyndighetens rekommendationer kopplat till 
den rådande pandemin. Målet är inte uppfyllt. 
 
Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av antal utförda tolkuppdrag.  
Under året har distanstolkning ökat med 20 procentenheter vilket innebär att 60,3 % av 
tolkuppdragen under 2020 utfördes på distans. Förbundet har under senare år aktivt arbetat med 
att profilera distanstolkningen som en såväl ekonomisk som miljömässig fördelaktig tjänst. Dock 
har även pandemin bidragit till den stora ökningen av distanstolkning under året. Målet är uppfyllt. 
 

God ekonomisk hushållning 
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 
Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett 
långsiktigt perspektiv. Kännetecken för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de 
löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt.  
 
Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning: 
 

• Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat  

• Checkkrediten ska ej nyttjas 

Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god. Dock har 
checkkrediten nyttjats vid tre tillfällen under året. Detta på grund av tekniska problem i det nya 
                                                 

6 Utbildningsnivå 1C för tolk benämns fr o m 2020 som ”utbildad tolk” 
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verksamhetssystemet vilket föranlett senarelagda faktureringar och därmed förskjutning av 
inbetalningar. 
 

Balanskravsresultat 
Balanskravet uppfylls 2020. Inga underskott finns att återställa från tidigare år. 
 

Balanskravsavstämning 
Belopp i tkr 2020 2019 2018 

    
Årets resultat enligt resultaträkningen 3 465  5 867  5 295  

    
minus samtliga realisationsvinster/förluster 0  0  0  

plus sänkning av diskonteringsränta 0  0  0  

plus realisationsvinster som inte står i överensstämmelse 
med god ekonomisk hushållning 0  0  0  

plus orealiserade förluster i värdepapper 0  0  0  

minus återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0  0  0  

    
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 3 465  5 867  5 295  

    
Årets balanskravsresultat 3 465  5 867  5 295  

Balanskravsresultat att reglera 0  0  0  

     
    
Budgetomslutning     
Verksamhetens kostnader 190 985  214 448  198 506  

Personalkostnader egen personal 29 189  30 578  30 526  

A-tolkar (ej anställda av kommunalförbundet) 150 430  171 542  156 205  

Nettoinvesteringar 10 086  3 031  0  

Likvida medel 31/12 respektive år 13 494  18 273  17 584  

    
Resultat    
Årets resultat 3 465  5 867  5 295  

Ingående Eget kapital 30 864  29 455  24 160  

    
Nyckeltal    
Kassalikviditet 173 % 188 % 191 % 

Soliditet 53 % 49 % 48 % 
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Väsentliga personalförhållanden 
Medarbetare 
Under årets arbete med implementeringen av det nya verksamhetssystemet har arbetsprocesser 
utvecklats och förändrats. Med beaktan av pensionsavgångar och annan naturlig personalavgång 
har en anpassning av bemanningen utifrån de nya förutsättningarna påbörjats. Den tidigare 
restriktiva hållningen till nyanställningar inom förmedlingsarbetet har gällt även under 2020. 
 
Ny verksamhetschef för Fyrbodal tillträdde i februari efter att den tidigare verksamhetschefen 
avslutat sin anställning en månad tidigare. Under mellanperioden var verksamhetschefen för 
Sjuhärad tillförordnad verksamhetschef även för Fyrbodal.  
 
Under 2020 skedde en total personalomsättning i teamet som arbetar med rekrytering och 
utbildning av uppdragstagare. Arbetsmetoder och processer har utvecklats och bemanningen är nu 
2,0 årsarbetare istället för tidigare 2,75. Under året har behovet av digital utveckling intensifierats 
vilket medfört att en ny tjänst som digitaliseringsutvecklare inrättats. Tjänsten tillträddes i slutet av 
året efter intern rekrytering. 
 
Värdegrundsarbetet har fortgått under året i hela organisationen. På varje arbetsplatsträff har 
samtliga medarbetare deltagit i arbetet genom olika övningar.  
 
På grund av pandemin kunde inte den årliga förbundsgemensamma dagen genomföras enligt plan i 
december. Förbundets chefer hade istället ett enklare årsavslut med sina medarbetare på respektive 
kontor.  
 
Samtliga nyanställda medarbetare, såväl tillsvidare- som visstidsanställda, genomgår en 
introduktionsdag i syfte att skapa förståelse för förbundets verksamhet och uppdrag. Under året 
har introduktion för nya medarbetare genomförts vid ett tillfälle. 
 
På grund av pandemin flyttades de centrala avtalsförhandlingarna till senhösten och årets 
löneöversyn blev därmed senarelagd. Det förarbete som var möjligt gjordes av förbundets chefer 
och den lokala löneöversynen kunde därmed slutföras så fort det centrala avtalet undertecknats. 
Detta innebar att förbundets medarbetare fick ny lön i november och retroaktiv lön utbetald innan 
jul.  
 
Genom det nya arbetsmiljöverktyget Winningtemp mäts nu hållbart medarbetarengagemang 
(HME) fyra gånger om året istället för som tidigare vartannat år i medarbetarenkät. Systemet 
infördes i april därför skedde mätningen tre gånger under 2020. HME-resultatet redovisas i stycket 
om måluppfyllelse. 
 

Tillsvidare- och visstidsanställda 
Per den 31 december 2020 hade förbundet 52 tillsvidareanställda arbetstagare, 42 kvinnor 
respektive 10 män. En av dessa var studieledig, en partiellt tjänstledig och en partiellt föräldraledig. 
Den största yrkesgruppen inom förbundet är tolkförmedlare.  
 
Totalt har 57 personer varit tillsvidareanställda i förbundet under året vilket motsvarar en 
personalomsättning om 17,4 %. Personalomsättningen har minskat knappt en procentenhet 
jämfört med 2019. 
 
Antalet arbetade timmar som förbundets tillsvidareanställda arbetstagare har utfört motsvarar 52,5 
årsarbetare (åa) vilket är en minskning om 0,9 åa. Även antalet utförda timmar av såväl timavlönad 
personal som visstidsanställd personal har minskat med 0,5 åa respektive 2,2 åa. Totalt har antalet 
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arbetade timmar som utförts inom förbundet under året motsvarat 61,3 åa vilket är 3,5 åa färre 
jämfört med föregående år. Minskningen av antalet arbetade timmar beror framförallt på vakanser 
inom flera områden i förbundet men också på grund av att en handfull anställda varit partiellt 
föräldra- och tjänstlediga under året. 

 
År 

Tillsvidare 
(åa) 

Visstid 
(åa) 

Timavlönade 
(åa) 

Totalt 
(åa) 

2020 52,5 7,6 1,1 61,3 

2019 53,4 9,8 1,6 64,8 

2018 57,6 6,8 2,0 66,4 

2017 57,0 6,8 2,6 66,4 

2016 47,3 8,6 9,6 65,5 
Tabell 4 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare 

 

Sysselsättningsgrad 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 98,1 % vilket 
innebär att sysselsättningsgraden har ökat något jämfört med föregående år. 85,7 % av kvinnorna 
respektive 100 % av männen arbetar heltid inom förbundet. 
 

Sjukfrånvaro 
Under årets två första månader var sjukfrånvaron lägre jämfört med föregående år. En ökning syns 
från och med mars och har en tydlig koppling till Folkhälsomyndighetens rekommendation att vid 
minsta sjuksymptom stanna hemma.  

 Den totala sjukfrånvaron för 2020 är 6,7 % vilket är en ökning om 0,5 procentenheter jämfört 
med föregående år. Kvinnornas totala sjukfrånvaro är 7,5 % vilket motsvarar en ökning om 0,7 
procentenheter jämfört med föregående år. 
Sjukfrånvaron för män särredovisas inte då gruppen är 
för liten. Andelen långtidssjukfrånvaro (över 60 dagar) 
har mer än halverats jämfört med föregående år och är 
nu 11,7 % av den totala sjukfrånvaron. Det finns inga 
indikationer på arbetsrelaterad sjukfrånvaro och 
kostnaden för företagshälsovård är i princip obefintlig. 
Ett fåtal medarbetare har testats positiva för Covid-19. 
  

Ålder 29 år eller 
yngre 

30-49 år 50 år eller 
äldre 

Sjukfrånvaro 3,7 % 5,3 % 8,8 % Figur 5, Sjukfrånvaro %, Total och kort 2020 
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Under 2020 har 36 medarbetare nyttjat friskvårdsbidraget vilket är sju personer fler jämfört med 
föregående år. Den subventionerade massage som tillhandahållits för medarbetarna på kontoret i 
Göteborg ställdes in under året på grund av pandemin. 
 

Pensioner 
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen och är en 
pensionslösning via KPA.  
 

Förväntad utveckling  
Omvärld 
Knappt 13 000 människor sökte asyl 
under 2020 vilket nästan är en halvering 
jämfört med föregående år. Flest 
asylsökande kom från Syrien, 
Uzbekistan, Irak, Iran och Afghanistan. 
Jämfört med föregående år har antalet 
asylsökande minskat vilket är en effekt 
av pandemisituationen i världen. 
Kommunmottagandet har jämfört med 
föregående år nästintill halverats.7  
 

Utgångsläge 
Under 2020 utfördes ca 316 000 uppdrag, vilket var 24 000 färre än budgeterade. Att utfallet blev 
lägre än beräknat är kopplat till samhällets påverkan av pandemin och därmed den minskade 
efterfrågan på tolk. I relation till flera andra tolkförmedlingar i landet har förbundet dock haft en 
god efterfrågan på tolk utifrån rådande pandemisituation. 
 
Sedan 2016 har medlemmarnas avtalslojalitet 
gentemot förbundet följts upp. Den första 
mätningen visade på en stor variation och 
tolktjänster köptes i mer eller mindre 
utsträckning av andra leverantörer. Förbundet 
har under åren som följt aktivt arbetat för att 
öka avtalslojaliteten. Vid mätningen 2020 hade 
köp från andra leverantörer minskat med 80 % 
jämfört med första mätningen.  
 
Arabiska och somaliska var liksom tidigare år 
även under 2020 de mest efterfrågade språken. 
Tillsammans motsvarar de cirka 50 % av 
utförda uppdrag. I de tio största språken 
utfördes, i jämförelse med föregående år, färre uppdrag 
undantaget albanska i vilket uppdragen ökade. 
Under 2020 utfördes tolkuppdrag på 117 olika språk. 
 

                                                 
7 www.migrationsverket.se 

Figur 6 Totalt antal asylsökande, migrationsverket.se 2020-12-31 
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Framtid 
Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga sker löpande för att möta 
kundernas förväntade tolkbehov. Förbundet har en ständig utmaning i att attrahera och rekrytera 
lämpliga kandidater till tolkyrket. Senaste året har dock fler etablerade och redan utbildade tolkar 
sökt sig till förbundet vilket medfört ett större fokus på kompetensutveckling. Med anledning av 
pandemin har det sedan tidigare påbörjade utvecklingsarbetet avseende rekrytering och utbildning 
av uppdragstagare intensifierats under året. En första distansutbildning genomfördes under våren 
2020. Utvecklingsarbetet har fortlöpt för att under 2021 möjliggöra flera olika utbildningar samt 
delar av rekryteringsprocessen på distans. Dialog med externa utbildningsaktörer inleddes under 
2020 i syfte att kunna samarbeta kring såväl rekrytering som utbildning av tolkar till förbundet.  
 
Förbundet har under senaste åren erbjudit distanstolkning via telefon och skärm. Telefontolkning 
har varit dominerande men under senaste året har intresset för skärmtolkning tagit fart. Då 
medlemmarna har olika digitala mötesplattformar i sina verksamheter förbereder förbundet för att 
under 2021 kunna möta kundernas olika tekniska behov och skämtolkningen förväntas då öka 
ytterligare.  
 
Under 2020 har andelen telefonuppdrag ökat markant. En stor anledning till detta bedöms vara 
pandemin, dock spås att telefonuppdragen inte kommer gå tillbaka till tidigare nivåer även om en 
minskning förväntas när samhället återgått till ett mer normalläge.  
 
På grund av pandemin har varumärkesarbetet kopplat till kundbesök och deltagande på exempelvis 
mässor med mera avstannat. Förhoppningsvis kommer detta arbete att kunna återupptas under 
andra halvan av 2021. Digitala kundmöten erbjuds dock som ett alternativ under pandemin.  
 
Under 2020 påbörjades upphandling av ny telefoniplattform. Driftsättning förväntas ske under 
sommaren 2021. I samband med införande av ny telefoniplattform kommer även förbundet att 
implementera Microsoft 365 och därmed gå från Skype till Teams. 
 

Figur 8 Antal uppdrag 2018-2020 
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Budget 2021  
Budget 2021 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets 
medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 325 000 uppdrag för 2021. För en budget i 
balans bedöms prisjusteringen för 2021 resultera i en snitthöjning om 2,6 %. 
 
 

 Budget 2021 (tkr) 
Verksamhetens intäkter 216 000 

Verksamhetens kostnader 216 000 

Årets resultat 0 

 

Ekonomisk plan 2021-2023  
Budget, (tkr) 2021 2022 2023 
Intäkter 216 000 220 000 224 000 

Kostnader 216 000 220 000 224 000 

Budgeterat resultat 0 0 0 
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Räkenskaper 
Redovisningsprinciper, upplysningar och definitioner 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Lagen om kommunal redovisning (LKBR) samt 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Redovisningsprinciperna är 
oförändrade sedan föregående årsredovisning. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats 
till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter redovisas i den period som tolkuppdragen 
har utförts och har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. 
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att 
tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  

 
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. 
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen. Avskrivning av 
inventarier sker på fem år och avskrivningar av nytt verksamhetssystem sker på åtta år vilket 
motsvarar avtalsperioden för drift och support av det nya verksamhetssystemet. 
 

Resultaträkning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Förbundet debiterar medlemmarna 
för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks ska finansieringen 
av underskottet fördelas mellan medlemmarna i förhållande till medlemmens andel av 
andelskapitalet. 
 
Resultaträkning 
Belopp i tkr Not Budget 2020 2020 2019 

     
Verksamhetens intäkter 1 221 000 195 487 220 370 

Verksamhetens kostnader 2 -219 515 -190 985 -214 448 

Avskrivningar 3 -1 435 -1 002 -24 

  
 

  
Verksamhetens nettokostnader  50 3 500 5 898 

  
 

  
Finansiella intäkter 4 5 2 7 

Finansiella kostnader 5 -55 -37 -38 

  
 

  
Resultat före extraordinära poster  0 3 465 5 867 

  
 

  
Extraordinära poster  0 0 0 

  
 

  
Årets resultat  0 3 465 5 867 
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Balansräkning 
Belopp i tkr Not 2020 2019 

    
TILLGÅNGAR    

    
Anläggningstillgångar    
Immateriell anläggningstillgång 6 11 827  2 671  

Inventarier 7 264  336  

Summa anläggningstillgångar  12 091  3 007  

    
Omsättningstillgångar    
Fordringar 8 39 478  41 160  

Likvida medel 9 13 494  18 273  

Summa omsättningstillgångar  52 972  59 433  

    
Summa tillgångar  65 063  62 440  

    
    

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

    
Eget kapital    
Eget kapital 10 27 867  22 000  

Andelskapital, medlemskommuner 10 & 12 2 997  2 997  

Årets/periodens resultat 10 3 465  5 867  

Summa eget kapital  34 329  30 864  

    
Skulder     
Kortfristiga skulder 11 30 734  31 576  

Summa skulder  30 734  31 576  

    
Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder  65 063  62 440  
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Kassaflödesanalys 
Belopp i tkr  2020 2019 

 Not   
Den löpande verksamheten    
Årets resultat 10 3 465  5 867  

Justering för av- och nedskrivning 3 1 002  24  
    

Medel från verksamheten före förändring    
av rörelsekapital  4 467  5 891  

    
Minskning kortfristiga fordringar  1 682  2 817  

    
Minskning kortfristiga skulder  -842  -530  

    
Kassaflöde från den löpande verksamheten  5 307  8 178  

    
Investeringsverksamheten    
Bruttoinvestering i anläggningstillgångar 6 & 7 -10 086  -3 031  

    
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -10 086  -3 031  

    
Finansieringsverksamheten    
Andelskapital 12 0  218  

Återbetalning av Eget Kapital 10 0  -4 676  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0  -4 458  

    
Årets kassaflöde  -4 779  689  

    
Likvida medel vid årets början  18 273  17 584  

Likvida medel vid årets slut  13 494  18 273  
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Noter 
Belopp i tkr   
  2020 2019 

Not    
    

1 Verksamhetens intäkter   
 Förmedlingstjänster 195 300  219 946  

 Ersättning för höga sjuklönekostnader i samband med pandemin 171  0  

 Övriga intäkter 16  424  

 Summa 195 487  220 370  
    

2 Verksamhetens kostnader   
 Direktionskostnader 387  784  

 Sociala avgifter direktion 152  269  

 Personalkostnader 21 810  22 713  

 Sociala avgifter personal  6 840  6 812  

 Arvoden och ersättning tolkar 124 662  141 236  

 Sociala avgifter tolkar 25 768  30 306  

 Tolkutbildning 395  755  

 Lokalkostnader 3 573  3 568  

 Dator/IT/telefoni/post 3 432  3 529  

 Inventarier, förbrukningsmaterial  277  384  

 Administrativa- och konsulttjänster 3 579  3 971  

 Summa 190 875  214 327  

    
 Ersättning för revisorer   
 Revisionsuppdraget, sakkunniga 110  97  

 Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget, sakkunniga 0  14  

 Skatterådgivning 0  10  

 Övriga tjänster 0  0  

 Summa 110  121  
    

3 Avskrivningar   
 Inventarier 1 002  24  

 Summa 1 002  24  
    

4 Finansiella intäkter   
 Ränteintäkter 2  7  

 Summa 2  7  
    

5 Finansiella kostnader   
 Räntekostnad  0  1  

 Övriga finansiella kostnader 37  37  

 Summa 37  38  
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Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet 
i den period de hör hemma. 

    
6 Immateriella anläggningstillgångar   

 Pågående investeringar   
 - Nytt verksamhetssystem 2 671  2 671  

 Omklassificering -2 671  0  

 Summa 0  2 671  

    
 Anskaffningsvärde 0  0  

 Ackumulerade avskrivningar 0  0  

 Årets investering  10 086  0  

 Omklassicifering från pågående investering 2 671  0  

 Årets avskrivning -930  0  

 Utgående bokfört värde 11 827  0  
    

7 Inventarier   
 Anskaffningsvärde 1 601  1 241  

 Ackumulerade avskrivningar -1 265  -1 241  

 Årets investering  0  360  

 Årets avskrivning -72  -24  

 Utgående bokfört värde 264  336  
    

8 Fordringar   
 Kundfordringar 23 973  25 217  

 Div. kortfristiga fordringar 0  10  

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 505  15 933  

 Summa 39 478  41 160  
    

9 Kassa och bank   
 Bank 13 494  18 273  

 Summa 13 494  18 273  

    
10 Allmänt eget kapital   

 Balanserat resultat 27 867  26 676  

 Återbetalning av Eget kapital enligt direktionsbeslut §363 0  -4 676  

 Andelskapital, medlemskommuner 2 997  2 997  

 Årets/periodens resultat 3 465  5 867  

 Summa 34 329  30 864  
    

11 Kortfristiga skulder   
 Leverantörsskulder 2 617  3 622  

 Moms 7 907  8 369  

 Personalens skatter och avgifter 6 575  6 719 

 Skulder till anställda 0  0  

 Upplupna semesterlöner 1 059  882  
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 Upplupet tolkkostnader inkl. sociala avgifter 12 450  11 887 

 Övriga upplupna kostnader 126 97  

 Summa 30 734  31 576  
    

 En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 december 2020. 
    

12 Andelskapital   
 Årets förändring av andelskapital 0  218  

 

Varje medlem i förbundet har andelar 
motsvarande antalet invånare  

 2019 tillkom 12 nya medlemskommuner   
 Summa 0  218  
 

 

Driftsredovisning 
Driftsredovisningen redovisas totalt för förbundet då styrningen av verksamhet sker på en total 
förbundsövergripande nivå. Kostnader kopplat till respektive verksamhetsort finns utfördelad, 
dock ligger de övergripande kostnaderna budgeterat centralt.  
 

Utfall i förhållande till budget 
Bakgrund till budget 
Budget 2020 är planerad utifrån rådande förutsättningar våren 2019 samt utfallet av 2018. 
Budgeten är därefter lagd utifrån medlemmarnas beräknade behov om 340 000 uppdrag samt att 
förbundet skulle nå ett nollresultat. För en budget i balans bedömdes en prishöjning på 2 % 
nödvändig. 
 

Utfall 
Pandemin har under året påverkat efterfrågan på tolk. Utfallet blev ca 316 000 uppdrag, vilket är 
24 000 färre än budgeterat. Resultatet för 2020 blev drygt 3,4 mkr att jämföra med budgeterat 
nollresultat. 
 
Försäljningsintäkter och kostnader för uppdragstagare ligger 12-14 % under budget och följer den 
minskade efterfrågan under året. Tolkarnas arvodeskostnader i förhållande till 
förmedlingsintäkterna är procentuellt något lägre jämfört med föregående år och beror på att 
distanstolkningen ökat kraftigt under 2020 och att resekostnaderna därmed minskat.  
 
Den rådande pandemisituation i samhället har gjort att förbundets samtliga direktionsmöten under 
året genomförts på distans via Skype. Kostnadsutfallet blev knappt 50 % jämfört med budget. 
Även personalkostnaderna är lägre än budgeterat och beror främst på vakanta tjänster inom flera 
områden i förbundet. Till följd av pandemin har förbundet också haft en generell minskning av 
övriga personalkostnader så som minskat antal resor och kompetensutvecklingsinsatser. 
 
Utfallet för tolkutbildning blev knappt 400 000 kronor vilket motsvarar en fjärdedel av lagd 
budget. Det låga utfallet beror på att förbundet under året tvingats ställa in flera budgeterade 
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utbildningar till följd av pandemin. Även om ett antal kurser har erbjudits på distans har inte den 
planerade volymen uppnåtts under året. 
 
Då införandet av nytt verksamhetssystem inte kunde driftsättas enligt plan tvingades förbundet 
förlänga avtalet med den tidigare leverantören. Detta resulterade i en ökad kostnad om ca 640 000 
kronor. Utfallet för IT-kostnader blev därmed högre än budgeterat. 
 
Utfallet kopplat till konsulttjänster blev högre än budgeterat och förbundet har bland anlitat 
externa konsulter kopplat till det nya verksamhetssystemet och förbundets webbplats. Externa 
konsulter har även anlitats i upphandling av ny telefoniplattform samt för arbetsmiljörelaterade 
insatser under året.  
 

INTÄKTER Utfall 2020 Budget 2020 

Förmedlingstjänster 195 300 221 000 

Övriga intäkter 187  

Summering 195 487 221 000 

KOSTNADER    

Ersättning direktionen 539 1 100 

Personalkostnader  28 650 32 076 

Arvoden uppdragstagare 150 430 174 590 

Tolkutbildning 395 1 500 

Lokalkostnader 3 573 3 625 

Hyra IT-utrustn., IT-program, licenser 3 432 2 849 

Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial 277 403 

Administrativa- och konsulttjänster 3 689 3 373 

Finansiella kostnader 1 037 1 485 

Summering 192 022 221 000 

RESULTAT   

Årets resultat 3 465 0 
Tabell 5 Utfall mot budget 2020 

 
 

Förbundets investeringsverksamhet 
Investering i nytt verksamhetssystem 
I maj 2019 skrevs avtal för nytt verksamhetssystem (Fenix). Efter ett års implementeringsarbete 
driftsattes det nya verksamhetssystemet 1 juni 2020. Ett intensivt arbete för att åtgärda bristande 
funktionalitet i det nya systemet har pågått sedan dess och vid årets slut fanns fortfarande 
kravställda punkter som ej åtgärdats av leverantören. 
  

2019 2020 Totalt utfall Budget Avvikelse 

Utfall, tkr 2 671 10 086 12 757 12 000 757 
Tabell 6 Översikt över investering av nytt verksamhetssystem 
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Betalningsplanen av investeringen har enligt avtal fördelats på tre utbetalningstillfällen och har 
betalts med egna medel. Den första utbetalningen skedde efter att leverans- och 
implementeringsplanen undertecknats 2019, resterande utbetalningar skedde under 2020.  
 
Förbundet råddes av den anlitade externa upphandlingsexpertisen att i denna upphandling 
formulera kravställningen mer öppet än vid tidigare upphandlingsförsök. Detta ledde till att 
leverantören och förbundet genom hela processen har haft olika tolkningar av kravställningen. 
Flertalet beställningar av optioner har gjorts för att säkerställa önskad funktionalitet och därmed 
har kostnaden för systemet ökat. I mars 2020 fattade direktionen beslut om att utöka investeringen 
till tolv miljoner kronor. Det totala utfallet blev dock 12,8 miljoner kronor då ytterligare optioner 
krävts för att uppnå avsedd funktionalitet.  
 
Införandet av det nya verksamhetssystemet, och med det alla utmaningar, har skapat en stor 
arbetsbelastning i hela verksamheten. Den indirekta kostnaden i form av såväl utebliven övrig 
utveckling av förbundet som långvarig hög arbetsbelastning är inte inräknat i investeringen men 
bedöms ha påverkat förbundet i stor utsträckning. Högst sannolikt kan detta ha efterdyningar 
under kommande år. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tolkförmedling Väst, Göteborg 2021-03-27 

 

 

 

 

 

 

Åke Björk    Christina Abrahamsson 

Ordförande    Vice ordförande  
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Tolkar med kvalitet 

www.tolkformedlingvast.se 
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 Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunalförbundet förtroendevalda revisorer granskat 
kommunalförbundets årsredovisning för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31. Uppdraget 
ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020. 

Syftet med granskningen är att ge kommunalförbundet revisorer underlag för sin 
skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och 
god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.  

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella 
bedömningar: 

Revisionsfråga Kommentar  

Lämnar 
årsredovisningen 
upplysning om 
verksamhetens utfall, 
verksamhetens 
finansiering och den 
ekonomiska 
ställningen? 

Uppfyllt 

 
 

 

Är årsredovisningens 
resultat förenligt med 
de mål direktionen 
beslutat avseende 
god ekonomisk 
hushållning? 

Uppfyllt – 
Måluppfyllelsen 
kopplat till god 
ekonomisk 
hushållning återfinns i 
eget avsnitt i 
förvaltnings-
berättelsen. Vi gör 
ingen annan 
bedömning av 
måluppyllelsen än 
direktionen. Målen 
bedöms 
sammantaget som 
delvis uppfyllda.  

 
 

 

 

Är räkenskaperna i 
allt väsentligt 
rättvisande?   
 

Uppfyllt 
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 19 § ska årsredovisningen lämnas över till direktionen  
och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som 
redovisningen avser. 

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en 
rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunalföbundets ekonomiska 
ställning. 

Kommunalförbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och 
årsredovisning. 

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i 
årsredovisningen är förenligt med de mål direktionen beslutat. Revisorernas skriftliga 
beskrivning ska lämnas till direktionen inför behandlingen av årsredovisningen. Denna 
granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till direktionen.   

Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. 

Syfte och Revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 
årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt 
om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 
finansiering och den ekonomiska ställningen?  

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende 
god ekonomisk hushållning? 

● Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?   
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Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

● Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning 
 

Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och 
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att 
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i 
kommunalförbundet, hade påverkat dennes bedömning av kommunalförbundet. Detta 
kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommunalförund, 
kommuner och verksamheter. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i ”Vägledning för 
redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges kommunala 
yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom intervjuer, dokumentgranskning 
och granskning av räkenskapsmaterial.  

Granskning av kommunalförbundets måluppfyllelse har genomförts i enlighet med 
Skyrevs rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. 

En översiktlig granskning av intern kontroll i system och rutiner vilka bedöms som 
väsentliga för den finansiella rapporteringen har genomförts.  

Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2021-03-26. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av controller/förbundsdirektör. 
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 Rekommendationer 
Utan att det påverkar vår bedömning ovan rekommenderar vi kommunalförbundet att 

 

• Investering i nytt verksamhetssystem uppgår till 12,8 Mkr. Beslutad nivå på investering av 
direktionen uppgår till 12,0 Mkr. Vi rekommenderar att se över rutin för investerinigar så att 
beslut om tilläggsinvestering inhämtas innan utgifter överskrider ursprunglig beslutad 
budget.  

• Nytt verksamhetssystem har införts under 2020. Underlag för periodisering av upplupna 
tolkkostnader kan förbättras. Manuella kontroller och beräkningar har utförts per 2020-12-31 
men systembaserade underlag är önskvärt.  

• Avskrivningstid för immateriella tillgångar är normalt fem år om det inte finns särskilt motiv 
till längre nyttjandetid. Tolkförmedling Väst har valt att skriva av det nya 
verksamhetssystemet på åtta år baserat på att drift och supportavtal sträcker sig åtta år 
framåt. Vi rekommenderar att årligen pröva om tillämpad avskrivningstid återspeglar den 
verkliga nyttjandetiden.  

• Vid förändring av fasta data i leverantörsregister är det ingen annan person än den som 
genomfört förändringen som kontrollerar att förändringen blivit korrekt registrerad som 
exempelvis ändring av bankgiro. Vi rekommenderar att samtliga ändringar av fasta data i 
leverantörsregister kontrolleras av annan person än den som genomfört förändringen samt 
att kontrollen dokumenteras.  

 

 
 
 
 
 
Gunilla Lönnbratt  

  
 
 
 
 
Fredrik Carlsson 

Auktoriserad revisor 
Huvudansvarig revisor  

 Uppdragsledare 

 

 

 
 

 

 

 
Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Tolkförmedling Väst enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 26 
oktober 202. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela 
eller delar av denna rapport.  
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Förbundsordning 2 (5) 

1 §  Namn och säte 
Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg. 

 

2 §  Medlemmar 
Förbundet utgörs av 43 medlemmar. Medlemsorganisationerna är Västra Götalandsregionen 

samt kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, 

Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, 

Lilla Edet, Lysekil, Mark, Mariestad, Mölndal, Munkedal, Orust, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, 

Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, 

Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda samt Öckerö. 

 

3 §  Ändamål 
Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk genom att bedriva 

gemensam språktolk- och översättningsförmedling. 

 

4 § Organisation 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med en direktion. Direktionen är förbundets 

beslutande församling och styrelse. Direktionen består av en ordinarie ledamot och en ersättare 

från respektive medlemsorganisation. Ordinarie ledamot från Göteborgs stad är ordförande i 

direktionen och ledamoten från Västra Götalandsregionen är vice ordförande. Ordförande och 

viceordförande utgör direktionens presidium.  

 

Direktionen kan inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett 

effektivt och korrekt sätt. 

 

Direktionen utser en förbundsdirektör som har att leda verksamheten enligt direktionens 

anvisningar. Förbundet har ett kansli med uppgift att under förbundsdirektör sköta förbundets 

administration och dess övergripande verksamhet. Förbundet har lokalkontor på flera orter. 

 

5 § Firmatecknare 
Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet. 

 

6 § Mandattid  
Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 1 januari 

året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 

 

7 § Arvoden och ersättningar 
Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen samt till 

revisorerna ska utgå enligt de regler och bestämmelser som gäller för Västra Götalandsregionen. 

Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet. 

 
8 § Revisorer 
Förbundet ska ha två revisorer som utses av Västra Götalandsregionen. Revisorerna väljs för 

samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Revisorerna ska avge 

revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige. 
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Förbundsordning    3 (5) 

9 § Initiativrätt 
Ärenden i direktionen får väckas av: 

• ledamot i direktionen 

• medlem genom dess fullmäktige eller styrelse 

• organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt 

 

10 § Närvaro- och yttranderätt 
Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att 

närvara och yttra sig vid direktionens möten.  

 

Vid ordinarie ledamots förhinder tjänstgör ersättare. Ledamot kallar själv in sin ersättare. 

 

11 § Beslut 
Direktionen fattar beslut med enkel majoritet i samtliga ärenden. Vid lika röstetal har 

ordföranden utslagsröst. 

 

12 § Anslagstavla 
Förbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats. 

 

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden 

ska anslås på förbundets anslagstavla. 

 

13 § Andelskapital 
Varje medlem tillskjuter 1 svensk krona per kommuninvånare som andelskapital vid inträde i 

förbundet. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet. 

 

14 § Andel i tillgångar och skulder 
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till 

medlemmens andel av andelskapitalet. Fördelningsgrunden gäller även för täckande av brist om 

förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets 

behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning. 

 

15 § Kostnadstäckning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för 

utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 

 
16 § Finanspolicy, borgen m.m. 
Förbundet ska följa den av direktionen antagna finanspolicyn. Förbundet får inte teckna borgen, 

garantier eller motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige. 

 

Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan godkännande av 

samtliga medlemmars fullmäktige. 
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Förbundsordning    4 (5) 

17 § Insyn och informationsskyldighet 
Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet. 

Direktionen ska avlämna den information över verksamheten som medlem i förbundet 

efterfrågar. Direktionen ansvarar för att informera medlemmarna i förbundet om principiella 

händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar.  

 

18 § Budgetprocess 
Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för 

verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande 

tvåårsperioden. 

 

Budgeten ska fastställas senast den 30 september för kommande verksamhetsår. Budgetförslaget 

ska dessförinnan samrådas med medlemmarna.  

 

Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten. Direktionsmötet då budgeten fastställs är 

offentligt.  

 

19 § Årsredovisning och delårsrapport 
Direktionen ska senast den 30 mars ha upprättat årsredovisning för det gångna verksamhetsåret. 

Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlem för beslut om godkännande i 

fullmäktige samt beslut om prövning av ansvarsfrihet för direktionen.  

 

Direktionsmötet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt. 

 

Direktionen upprättar även en delårsrapport som efter revision översänds till respektive medlem 

för behandling i fullmäktige. 

 

20 § Inträde av ny medlem 
Vid önskan om att inträda som medlem i förbundet ska ansökan ställas till direktionen som yttrar 

sig och överlämnar ärendet om ny förbundsordning till medlemmarna. Ny medlem har antagits 

när samtliga medlemmar, ansökande och befintliga, genom fullmäktigebeslut antagit den nya 

förbundsordningen. 

 
21 § Ändring av förbundsordningen 
Ändringar och tillägg till förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas av samtliga 

medlemmars fullmäktige.  

 
22 § Uppsägning och utträde 
Förbundet är bildat för obestämd tid. En medlem har rätt att utträda ur förbundet. 

Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde. 

 

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande 

medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemmar. Den ekonomiska  

regleringen ska ske utifrån förbundsordningens 13 – 15 §§ såvida inte annat avtalas mellan 

medlemmarna. De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som krävs 

med anledning av utträdet. 
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23 § Likvidation 
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till 

ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation. 

 

Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga 

beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom. 

 

Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar 

och skulder i anledning av likvidationen ska den i 14 § angivna fördelningsgrunden mellan 

medlemmarna gälla. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det 

behövs för likvidationen genom försäljning eller på annat lämpligt sätt omvandlas till pengar. 

Verksamheten får fortsatt tillfälligt bedrivas om det så krävs för en ändamålsenlig avveckling. 

 

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för 

sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin 

helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas 

redovisningshandlingar för hela likvidationen. Handlingarna ska revideras av förbundets revisorer 

vilka ska yttra sig i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen ska fogas direktionens beslut om 

vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets 

arkiv.  

 

Förbundet är upplöst då förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts 

samtliga medlemmar. 

 

24 § Tvister 
Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan 

nå en frivillig uppgörelse ska tvisten avgöras av allmän domstol. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-06-03 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 118 

Hantering av budgetunderskott 2020 för Södra 
Bohusläns Räddningstjänstförbund 

2021/152 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att tillskjuta 4 098 tkr till Södra 
Bohusläns Räddningstjänstförbud för att täcka underskott 2020. 

Sammanfattning 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund har fattat beslut om att 
hemställa hos medlemskommunerna att täcka underskottet om 
10 489 tkr för 2020 till Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund, 
med beslutad fördelning enligt §14 i Förbundsordningen.  

Fördelningen motsvarar i kronor:  

Lilla Edet 3 146 tkr  
Stenungsund 3 245 tkr  
Tjörn 4 098 tkr  

Underskottet för år 2020 är 10 489 tkr. Underskottet beror till 
största delen på att personalkostnaderna överskridit budget.  

I bokslutet 2020 för Tjörns kommun gjordes en uppbokning om 
4 098 tkr för SBRF:s underskott. Tjörns kommuns resultat för år 
2021 kommer därmed inte att belastas.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-20, § 124 
Direktionen Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 2021-04-20, § 43 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-05-10 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds årsredovisning 2020 
Protokoll från Direktionen § 43/2021-04-20 Hantering av 
budgetunderskott 2020 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-06-03 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta 
att vidarebefordra fakturan på 4 098 tkr till Stenungsunds kommun för 
att täcka Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund underskott för år 
2020. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Rosalie Sanyangs (S) 
förslag väljs. 

Beslutet skickas till 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 124 

Hantering av budgetunderskott 2020 för Södra 
Bohusläns Räddningstjänstförbund 

2021/152 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta att tillskjuta 4 098 tkr till Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbud för att täcka underskott 2020. 

Sammanfattning 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund har fattat beslut om att 
hemställa hos medlemskommunerna att täcka underskottet om 
10 489 tkr för 2020 till Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund, 
med beslutad fördelning enligt §14 i Förbundsordningen.  

Fördelningen motsvarar i kronor:  

Lilla Edet 3 146 tkr  
Stenungsund 3 245 tkr  
Tjörn 4 098 tkr  

Underskottet för år 2020 är 10 489 tkr. Underskottet beror till 
största delen på att personalkostnaderna överskridit budget.  

I bokslutet 2020 för Tjörns kommun gjordes en uppbokning om 
4 098 tkr för SBRF:s underskott. Tjörns kommuns resultat för år 
2021 kommer därmed inte att belastas.  

Tidigare beslut 
Direktionen Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 2021-04-20, § 43 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-05-10 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds årsredovisning 2020 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) och Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet 
ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

 2021-05-10 Dnr 2021/152-042 

Kommunstyrelsen 

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

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Tjänsteutlåtande - Hantering av budgetunderskott 2020 
för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att 
tillskjuta 4 098 tkr till Södra Bohusläns Räddningstjänstförbud för att 
täcka underskott 2020. 

Sammanfattning 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund har fattat beslut om att 
hemställa hos medlemskommunerna att täcka underskottet om 10 489 
tkr för 2020 till Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund, med beslutad 
fördelning enligt §14 i Förbundsordningen.  

Fördelningen motsvarar i kronor:  

Lilla Edet 3 146 tkr  
Stenungsund 3 245 tkr  
Tjörn 4 098 tkr  

Underskottet för år 2020 är 10 489 tkr. Underskottet beror till största 
delen på att personalkostnaderna överskridit budget.  

I bokslutet 2020 för Tjörns kommun gjordes en uppbokning om 4 098 
tkr för SBRF:s underskott. Tjörns kommuns resultat för år 2021 kommer 
därmed inte att belastas.  

Bilagor 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds årsredovisning 2020 

Beslutet skickas till 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
Protokoll från Direktionen § 43/2021-04-20 Hantering av 
budgetunderskott 2020 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) 

 2021-05-10 Dnr 2021/152-042

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
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Förbundsledningen sammanfattar det 
gångna verksamhetsåret
2020 var inledningsvis året då förbundet gavs 
förutsättningar och medel att genomföra sitt uppdrag. 
Organisationen har länge haft stora utmaningar i 
att skapa en fungerande organisation. Prioriterade 
områden för våren var därför struktur, organisation 
och att skapa en väl fungerande arbetsplats för alla 
medarbetare. 
Under våren fortsatte budgetarbetet för 2021 som 
föregicks av ett intensivt arbete där behovsanalyser 
och riskbilder bearbetades tillsammans med 
arbetstagarorganisationerna. Detta ligger till 
grund för det förslag som presenterades för 
medlemskommunerna. Förslaget återremitterades 
från medlemskommunerna för att arbeta fram ett 
kostnadseffektivare förslag. 
I slutet av februari tillsattes förbundsdirektörsposten 
och under sommaren fattades det beslut om 
budgetförslaget för 2021 utifrån det förslag som 
återremitterades från medlemskommunerna. 
Beslutet innebar en utökad budget på 7 100 tkr, en 
budget som ger utrymme för den operativa förmåga 
förbundets riskbild kräver. 
Ett intensivt arbete inom organisationen och 
tillsammans med arbetstagarorganisationerna 
utmynnade i beslut om att tillsätta befintliga vakanser 
i den operativa organisationen som var tänkt att 
sjösättas vid årsskiftet 2020 – 2021, men av olika skäl 
blev försenat till vecka 6, 2021. 

I september 2020 fattade Arbetsmiljöverket beslut 
om dels ett förbud samt ett föreläggande. Förbudet 
handlade om att förbundet inte fick använda sig 
av extra övertid för sina anställda. Föreläggandet 
handlade om att förbundet ska bemanna upp 
den operativa organisationen till den fastslagna 
minimibemanningen som är beslutat i gällande 
handlingsprogram samt att förmågebeskrivningarna 
för den operativa personalen ska vara tydlig. Vid 
årsskiftet beslutade Arbetsmiljöverket att avsluta 
ärendet som rörde de två punkterna i föreläggandet. 
Dock ligger beslutet om förbud kvar gällande extra 
övertid. 

Förbundet har även under 2020 fortsatt med 
det interna utvecklingsarbetet. Det har handlat 
om att säkerställa personalplaneringen, 
utveckla budgetuppföljningen samt övrig 
verksamhetsuppföljning. Andra HR-relaterade 
utvecklingsfrågor har behandlats under året, såsom 
att tillsammans med fackliga organisationer utvecklat 

en rekryteringspolicy för förbundet. 
Under våren 2020 rekryterades 10 heltidsbrandmän 
till förbundet. Under hösten rekryterade ytterligare 
10 brandmän samt 6 brandmän i en utökad 
grundbemanning. Allt i syfte att nå en acceptabel nivå 
för att klara numerären i gällande handlingsprogram. 

Under året har förbundet arbetat för att 
utveckla 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 
mellan parterna. 

Under senare delen av 2020 har 
medlemskommunerna diskuterat allt intensivare om 
förbundets framtid. Tjörn har lämnat in en begäran 
om utträde ur förbundet samt föreslagit de övriga 
två medlemmarna om att upplösa förbundet. Lilla 
Edet och Tjörn har lämnat in en intresseanmälan 
till att ingå i ett annat räddningstjänstförbund, 
samtidigt har Stenungsund beslutat om att utreda 
förutsättningarna för att driva räddningstjänst i egen 
kommunal regi. Dessa processer kommer att fortgå 
under större delen av 2021. Av denna anledning 
fattade förbundsdirektören beslut om att pausa 
alla större organisatoriska förändringar till dess att 
medlemskommunernas utredningar kartlagt framtida 
riktning.

Avslutningsvis vill vi tacka all personal, ledning och 
direktion för era värdefulla insatser och för ert 
engagemang under det gånga verksamhetsåret. 
Ett särskilt tack för att ni tagit stort ansvar, gjort 
anpassningar och uppoffringar med anledning av 
Covid-restriktionerna. 

Marcus Sundberg 
Förbundsdirektör

Linda-Maria Hermansson 
Ordförande Direktionen
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Omvärldsanalys
Förändringar i Lagen om skydd mot 
olyckor 
Vid årsskiftet 20/21 träder förändringar i lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) i kraft.
Syftet är att skapa bättre förutsättningar att förebygga 
olyckor och minska skador till följd av olyckor. 
Förändringarna innebär bland annat en förtydligad 
styrning av kommunernas verksamhet, bland annat 
genom en utökad föreskriftsrätt för Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB). MSB får genom 
förändringarna även utökade befogenheter att under 
vissa förutsättningar prioritera och fördela resurser.
Förändringar i lagstiftningen innefattar följande 
områden, föreskrifter om handlingsprogram, 
kommunal tillsyn, undersökningsrapporter, samt 
föreskrifter om ledningssystem. 

Covid 19
2020 kommer utan tvekan att vara det året hela 
världen associerar med Corona och Covid-19. 
Den rådande pandemin har och kommer fortsatt 
att begränsa verksamheten i flera avseenden. I 
mars månad beslutade förbundets räddningschef 
att upprätta en särskild stab för hantering och 
beredning av interna riktlinjer och restriktioner.  
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 har sedan början av april varit 
inställda i syfte att minska smittspridning samt att 
det i ett tidigt skede beslutades om besöksförbud 
på samtliga stationer. 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.

Avtal
Förbundet har tecknat serviceavtal på samtliga 
fordon. Avtal gällande förbundets digitala 
verksamhetsstöd med Lunds Programarkitekter 
har förnyats. Förbundet har även tecknat nytt avtal 
med Myndigheten för Samhällskydd och beredskap 
angående nationell kemberedskap. Under året 
har förbundet avslutat tidigare avtal med Tjörns 
kommuns omsorgsförvaltning samt avtalet gällande 

Tjänsteman i beredskap (TIB) på Tjörn. Samarbets- 
och samverkansavtal mellan förbundet och 
kemiindustrierna i Stenungsund har sagts upp för 
omförhandling. 

Olycksförebyggande och 
trygghetsskapande
För att skapa ökad trygghet, säkerhet och närhet 
till medlemskommunerna och dess invånare deltar 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) 
vid eller arrangerar flertalet informations- och 
utbildningsinsatser runt om i förbundsområdet. 
Under året har den normala information- och 
utbildningsverksamheten varit högst begränsad på 
grund av rådande pandemi. Den bästa olyckan är den 
som aldrig inträffar och därför har det varit viktigt att 
med hänsyn till restriktioner nå medborgarna men 
i år genom andra former och kanaler. Samverkan 
med andra aktörer har därför varit extra viktigt under 
2020. Förbundet har deltagit i ett trygghetsskapande 
kontaktnät med representanter från Tjörn och 
Stenungsund kommuner, Polisen, Stenungs torg 
och trygghetsvandrarna. Representanterna har 
genomfört möten varje vecka med syftet att få en 
gemensam lägesbild samt identifiera behov av 
åtgärder för att öka tryggheten i kommunerna. I 
samverkan med Lilla Edets kommun och Polisen 
har arbetet pågått på liknande sätt, det är viktigt att 
kommunerna tillsammans med myndigheterna möter 
medborgarna. Detta för att bygga bra relationer 
och skapa förtroende då det utgör grunden i det 
olycksförebyggande arbetet.

Samverkan inom Västra 
Götaland 
SBRF deltar i Räddsam VG, ett samverkans forum för 
räddningstjänstorganisationer inom Västra Götaland. 
Årets ledningskonferens genomfördes digitalt på 
grund av rådande pandemi, förbundsdirektör, 
räddningschef samt direktionens ordförande 
deltog som representanter för förbundet. 
Konferensen diskuterade utvecklingsfrågor, årets 
utbildningsverksamhet samt kommande års 
verksamhetsplaner. MSB deltog vid konferensen och 
redogjorde för kommande lagförändringar inom 
lagen om skydd mot olyckor. Något som kommer 
kräva ett arbete för samtliga organisationer, och 
samtidigt förtydliga lagstiftarens intentioner.
Samarbetet inom räddsam VG är fortsatt viktigt och 
har betydelse i dialogen med statliga myndigheter och 
organisationer, inte minst när det avser remisser.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Måluppföljning
SBRF är ett räddningstjänstförbund för kommunerna 
Lilla Edet, Stenungsund och Tjörn. Förbundet har 
cirka 200 medarbetare 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. 

Visionen ”ett säkert och tryggt samhälle för alla” 
införlivas genom förbundets inriktningsmål, i syfte 
att skapa en bättre vardag för medborgarna i 
medlemskommunerna. 

Direktionen har antagit två finansiella mål och tre 
inriktningsmål vilka är fördelade på 13 prestationsmål 
för verksamheten 2020. Dessa mål följer det för  
förbundet fastslagna handlingsprogram enligt Lagen 
om skydd mot olyckor (fastställdes under 2018 av  
direktionen) och är uppdelade på operativ och  
förebyggande verksamhet.

Utvärdering av måluppfyllnad
För att kunna mäta hur pass väl respektive mål 
har blivit uppfyllt skattas arbetsinsatsen för varje 
prestationsmål från 0 till 100 %, 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 inriktningsmålet. 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 
uppskattas till 47%. Inget av de antagna 
inriktningsmålen uppfyllda däremot är tre av de 
13 prestationsmålen uppfyllda. Med anledning av 
inriktningsmålens resultat sammantaget med årets 
resultat uppnås inte god ekonomisk hushållning. I 
balanskravsutredningen beskrivs vilka åtgärder som 
kommer att vidtas under nästkommande år.

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.

Resultat finansiella mål
Förbundets finansiella mål är: 

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

Utfallet för 2020 är att 11% är egenfinansiering. 
Vilket innebär att målet är uppfyllt till 100% 

• Reinvesteringar ska finansieras med egna medel 

Under perioden har inga reinvesteringar skett, utan 
enbart nyinvesteringar 

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. Striktare rekommendationer från samhället och förbundets framtagna riktlinjer med anledning av 
Covid-19 har försämrat delårsprognosen. 

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 utbildnings-
tillfällen)
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 vård-
personal 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

Uppfyllnadsgrad 
0-25%

Uppfyllnadsgrad 
26-50%

Uppfyllnadsgrad  
51-75%

Uppfyllnadsgrad 
76-100%

1A

1B

1C

1D

1E

Kommentar till ej uppfyllda mål  

1-A Rådgivning m.m. har fungerat normalt. Däremot har informationsinsatser på plats ej kunnat genomföras 
p.g.a. SBRF:s framtagna riktlinjer med anledning av Covid-19. Målet har därmed ej uppnåtts.
1-B Har ej kunnat genomföras p.g.a. samhällets rekommendationer och SBRF:s framtagna riktlinjer med anled-
ning av Covid-19. Målet har därmed ej uppnåtts.
1-C - E Har ej kunnat genomföras p.g.a. SBRF:s framtagna riktlinjer med anledning av Covid-19. Målet har där-
med ej uppnåtts.
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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 mini-
mera 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 individan-
passade 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.

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

Uppfyllnadsgrad 
0-25%

Uppfyllnadsgrad 
26-50%

Uppfyllnadsgrad  
51-75%

Uppfyllnadsgrad 
76-100%

2A

2B

2C

2D

2E

Kommentar till ej uppfyllda mål
2-B - D Har ej kunnat genomföras p.g.a SBRF:s framtagna riktlinjer och restriktioner med anledning av Covid-19. 
Målen har därmed inte uppnåtts. 
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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 

Uppfyllnadsgrad 
0-25%

Uppfyllnadsgrad 
26-50%

Uppfyllnadsgrad  
51-75%

Uppfyllnadsgrad 
76-100%

3A

3B

3C

Kommentar till ej uppfyllda mål
3-A Har ej kunnat genomföras tillfullo på grund av vakanser inom avdelningen. Dessutom infördes strikta mötes-
restriktioner under hösten 2020 inom SBRF för att minimera risken för smittspridning av Covid-19, vilket ledde till 
att tillsynsverksamheten begränsades.
3-B Under hösten 2020 infördes strikta mötesrestriktioner inom SBRF för att minimera risken för smittspridning 
av Covid-19, vilket ledde till att tillsynsverksamheten begränsades. Målet har därmed ej uppnåtts.

294



Årsredovisning 2020
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund

» sbrf.se10 » sbrf.se

Ekonomisk analys
 
Resultatanalys
Förbundet redovisar för 2020 ett negativt 
resultat på 3 750 tkr. I resultatet ingår intäkt från 
medlemskommunerna avseende återställande 
av det negativa resultatet för åren 2017 och 
2019 med 6 739 tkr. Vid jämförelse med 2019 års 
resultat på – 2 413 tkr ingick även där extraordinära 
intäkter från Myndigheten för samhällsskydd, 
MSB, avseende en större brand våren 2019 samt 
från medlemskommunerna om återställande av 
underskott för 2018.

Det negativa resultatet för 2020 uppstår till följd 
av följande faktorer. En extraordinär intäkt från 
medlemskommunerna, ett statsbidrag som avseer 
kompensation för arbetsgivaravgifter samt ökade 
sjuklönekostnader i samband med pandemin. Vidare 
har personalkostnaderna överskridit budget, vilket 
förklaras med att verksamheten haft många vakanta 
tjänster. För att bibehålla den operativa förmågan 
har bemanning av heltid-och deltidspersonal 
varit nödvändig. Avsättning för pensioner och 
semesterlöneskuld har ökat. 

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 ska 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 - 2020 
uppgår till -10 487 tkr. Under hösten 2020 beslutade 
respektive medlemskommuns fullmäktige att 
täcka det ackumulerade underskottet 2017-2019 
med 6 739 tkr. För budgetåret 2021 har respektive 
medlemskommuns kommunfullmäktige beslutat om 
en ökad budget till förbundet med totalt 7 100 tkr.

Avstämning av balanskrav, tkr 2018 2019 2020
Årets resultat enligt resultaträkningen -4 831 -2 413 -3 750 
 - Samtliga realisationsvinster - - -
 + Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet - - -
 + Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet - - -
 +/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper - - -
 +/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper - - -

Årets resultat efter balanskravsjusteringar -4 831 -2 413 -3 750 
 - Reservering av medel till resultatutjämningsreserv - - -
 + Användning av medel från resultatutjämningsreserv - - -

Balanskravsresultat -4 831 -2 413 -3 750 
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Intäkter och kostnader 
Resultatet efter finansiella poster är negativt med  
10 489 tkr. 
Verksamhetens intäkter (exklusive kommunbidrag 
2020 samt återställande av underskott 2017-
2019) uppgår till 15 917 tkr. Statsbidrag med 
anledning av Covid-19 har påverkat intäkterna 
med 735 tkr. Statsbidraget avser kompensation för 
arbetsgivaravgifter samt för höga sjuklönekostnader. 
Under rådande omständigheter med pandemin har 
förbundets intäkter avseende externa utbildningar 
och tillsynsverksamhet minskat jämfört med 
föregående år. Intäkter för obefogade automatiska 
brandlarm är lägre än föregående år.
Medlemsavgifterna från medlemskommunerna, 
Tjörn, Lilla Edet och Stenungsund, ersätter förbundet 
med beslutad andel enligt förbundsordningen. 
Medlemsintäkterna motsvarar ca 75% av förbundets 
intäkter. Utöver medlemsintäkterna tillkommer även 
intäkter för samverkansavtalet mellan förbundet och 
industrierna.

Verksamhetens kostnader uppgår till 74 588 tkr, att 
jämföra med 72 372 tkr 2019.  Personalkostnaderna 
är den enskilt största kostnadsposten och utgör 
70% av förbundets totala kostnader. I samband med 
pandemins utbrott bildades en stabsorganisation 
vilket har medfört ökade personalkostnader. 
Under året har verksamheten haft många vakanta 
tjänster, både inom operativ ledning och inom 
utryckningsverksamheten. För att bibehålla den 
operativa förmåga har inköp samt bemanning av 
heltid-och deltidspersonal varit nödvändig, vilket lett 
till att bemanningen inte kunnat anpassas till budget. 

Pensionsavsättningen, vilket innefattar avsättningen 
till förmånsbestämd ålderspension, FÅP, samt 
avgiftsbestämd ålderspension, har ökat från 
föregående år med 3 400 tkr. Den största 
förändringen är ökningen av förmånsbestämd 
ålderspension FÅP.  Pensionsavsättningen är baserad 
på uppgifter från KPA pension per 2020-12-31. En 
förklaring till denna ökning är att KPA successivt har 
flyttat över underlag från KPA:s gamla system till det 
nuvarande systemet. För SBRF:s del innebär det att 
ökningen påverkas av att det kommit in underlag 
tillhörande SBRF med anställningstider från tidigare 
arbetsgivare till det nya systemet först nu under 2020. 
Förändringen av semesterlöneskulden påverkar 
resultatet med -470 tkr.

Övriga kostnader har ökat med 10 % jämfört 
med budget där de största kostnadsposterna 
är tecknande av serviceavtal för förbundets 
fordon, ersättning till annan räddningstjänst för 
större räddningstjänsthändelser, kostnader för 
hälsofrämjande åtgärder samt kostnader för HR 
resurs. Årets utfall för kapitalkostnader är lägre än 
budgeterat. Några större investeringar har flyttats till 
2021, till stor del beroende på att leveranser inte har 
kunnat genomföras på grund av pandemin.

Finansnetto
De finansiella nettokostnaderna uppgår till  
97 tkr. Räntekostnader för upptagna reverslån 
avseende anläggningstillgångar med respektive 
medlemskommun uppgår till 88 tkr. 

Avskrivningar och investeringar
Årets avskrivningskostnader är bättre än budget med 
1 162 tkr. Investeringsbudgeten har reviderats under 
året då flera större investeringar flyttats fram till 2021 
på grund av försenade leveranser med anledning av 
Covid-19. Under året har förbundet investerat i miljö 
och skogsbrandscontainrar, kemskyddsdräkter samt 
AC utrustning. Investeringen avseende utrustning till 
en reservbil är pågående till 2021. Under året har ej 
kvarvarande anläggningstillgångar utrangerats. 

Avsättningar
I avsättning för pensioner ingår hela 
pensionsåtagandet samt avsättning till 
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 till 8 702 tkr. Avsättningen 
har ökat vilket förklaras med att KPA successivt 
har flyttat över underlag från KPA:s gamla 
system till det nuvarande systemet. Vidare 
har prognosparametrarna vad gäller pris- och 
inkomstbasbelopp påverkats av Covid-19 pandemin, 
där KPA uttrycker en osäkerhet i prognoserna. 

Fordringar och skulder
Den upparbetade semesterlöneskulden uppgår till  
2 715 tkr. Reverslån på 4 380 tkr finns upptagna med 
ägarkommunerna avseende övertagande av befintliga 
anläggningstillgångar. Vid förbundets bildande 
skedde ett övertagande av anläggningstillgångar 
från medlemskommunerna. Detta övertagande 
finansierades genom ett reverslån mot respektive 
kommun. Reverslånen amorteras i takt med 
avskrivningarna av tillgångarna med en internränta 
om 1,75%.

Soliditet och förpliktelser
Soliditeten talar om hur stor del av förbundets 
tillgångar som finansierats med eget 
kapital. Soliditeten redovisas inklusive hela 
pensionsåtagandet. Soliditeten har försämrats jämfört 
med föregående år och uppgår till -86,4 %. 
Förbundet har inga övriga förpliktelser i form av 
panter eller ansvarsförbindelser.
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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.

SBRF arbetar nu med den framtagna 
rekryteringsprocessen och ser till att alla chefer och 
stödfunktioner följer denna. Syftet med att följa 
processen är att höja kvalitén i rekryteringarna och 
att sätta fokus på kandidatupplevelsen. 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 är initierat för att identifiera möjligheterna 
för medlemskommunernas kommunanställda att bli 
brandman i beredskap inom SBRF. Detta kommer att 
fortsätta under 2021. 

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
2020-12-31 till 48 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).

Under hösten genomfördes besök hos samtliga 
värn och med värnansvariga på plats. Förbundet 
behöver vidare analysera räddningsvärnens framtida 
utveckling och personalförsörjning kan ske, ett arbete 
som behöver prioriteras.
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RÄDDNINGSVÄRN
RÄDDNINGSSTATIONER

Arbetsmiljöarbete
Förbundet har under hösten arbetat med 
framtagande av en ny medarbetarundersökning som 
ska genomföras under februari 2021, den kommer 
vara en uppföljning på den medarbetarundersökning 
som gjordes 2019. Arbetsmiljöarbetet är ett pågående 
arbete som under året resulterat i revideringar och 
framtagandet av nya rutiner och policys. Bland annat 
har rekryteringspolicyn färdigställts och rutiner för 
den operativa bemanningen justerats. Utbildning 
för förbundets skyddsombud tillsammans med 
arbetsgivaren i Systematisk arbetsmiljöarbete 
har genomförts, detta för att stärka kunskaperna 
kring arbetsmiljöansvaret. Förbundet har fortsatt 
ett stort behov av att utveckla arbetsmiljöarbetet, 
vilket kommer att fortsätta under 2021. 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. 

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.

Området SBRF
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Tillsvidare- och visstidsanställda
Vid mättillfället den 31 december 2020 var antalet 
månadsavlönade anställda i förbundet 56 personer. 
Antalet tillsvidareanställda var 53 och antalet 
visstidsanställda var tre. Utöver dessa anställningar 
fanns vid mättillfället en konsulttjänst i förbundet. 
En stor del av förbundets bemanning består av 
brandmän anställda på RiB-avtalet, dessa uppgick vid 
mättillfället till 81 personer. 

Antal 
anställda

Allmänna 
bestämmelser 

(AB)

Räddnings-
personal i 

Beredskap (RiB)
Män 45 80
Kvinnor 8 1
Totalt 53 81

Antal 
anställda

Heltid Deltid

2020 2019 2020 2019
Män 45 34 80 107
Kvinnor 8 6 1 1
Totalt 53 40 81 108

Sysselsättningsgrad
Av de 53 tillsvidareanställda har 52 personer 
heltidstjänster och 1 har deltidstjänst. Den 
genomsnittliga sysselsättningsgraden bland de 
månadsavlönade är 99,5%.

Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron under jan-dec 2020 var 
6,55 % vilket är en ökning med 4,46 % jämfört med 
2019. Fördelning av sjukfrånvaro för kvinnor och 
män redovisas inte av integritetsskäl. Statistiken 
är framtagen den 31 december och gäller 
månadsavlönade (AB) alla anställningsformer. 

Sjukfrånvaro 
per 
åldersgrupp

jan-dec 
2020

jan-dec 
2019

< 29 år 2,21 % 1,66 %
30-49 år 6,98 % 0,75 %
> 50 år 7,03 % 5,11 %
Totalt 6,55 % 2,09 %

 

Löneöversyn
Då avtalsrörelsen blev senarelagd har 2020 inneburit 
generella ökningar för brandmän på AB på 2,18 % 
och för Räddningspersonal i beredskap (RiB) på 3,8 %. 
Resterande medarbetares löneöversyn är ej fastställd. 
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Resultaträkning, tkr
Not 2020 2020 2019

Utfall Budget Utfall
Verksamhetens intäkter 2 15 917 16 635 18 507

Verksamhetens kostnader 3 -71 875 -60 174 -69 178

Avskrivningar 4 -2 612 -3 774 -3 021

Verksamhetens nettokostnader -58 570 -47 313 -53 692

Kommunbidrag 5 47 443 47 443 46 162

Kommunbidrag återställande 
underskott 2017-2019

5 6 739 4 831

Statsbidrag Covid-19 5 735 -

Verksamhetens resultat -3 653 130 -2 699

Finansiella intäkter 4 - 16

Finansiella kostnader 6 -101 -130 -173

Resultat efter finansiella poster -3 750 0 -2 856

Extra ordinära poster 7 443

Årets resultat -3 750 0 -2 413

2020 2019
Maskiner och inventarier 8 8 206 10 411

Anläggningstillgångar 8 206 10 411
Kortfristiga fordringar 9 2 651 25 000

Plusgiro Nordea 1 275 -

Omsättningstillgångar 3 926 25 000
TILLGÅNGAR 12 132 35 411
Ingående eget kapital -6 738 -4 325

Årets resultat -3 750 -2 413

Eget kapital -10 488 -6 738
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 10 7 003 3 573

Avsättning för särskild löneskatt på pensioner 10 1 699 867

Avsättning för pensioner och liknande 8 702 4 440
Checkräkningskredit 12 6 495

Långfristiga skulder 11 4 380 6 650

Kortfristiga skulder 12 9 538 24 564

Skulder 13 918 37 709
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 12 132 35 411

Soliditet -86,4% -19,0%

FINANSIELLA RAPPORTER

Balansräkning, tkr
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Kassaflödesanalys, tkr
Not 2020 2019

Löpande verksamhet
Rörelseresultat -3 750 -2 413

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

- avskrivningar 2 612 3 021

Förändring av avsättning till pensioner inkl löneskatt 4 262 -350

Kassaflöde för den löpande verksamheten före förändring 
av rörelsekapital 3 124 258
Förändring i rörelsekapital
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 22 350 -5 473

Ökning/minskning av kortfristiga skulder -15 026 9 447

Kassaflöde löpande verksamhet 7 324 3 974

Investeringsverksamhet

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -408 -3 531

Kassaflöde investeringsverksamhet -408 -3 531

Ökning/minskning av långfristig skuld 11 -2 270 -2 832

Kassaflöde finansieringsverksamhet -2 270 -2 832

Ökning /minskning av likvida medel 1 275 -2 131

Likvida medel vid årets början 0 2 131

Likvida medel vid årets slut 1 275 0
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LÄGG IN BILD

NOTER
Redovisningsprinciper
I detta avsnitt beskrivs de redovisningsprinciper som 
används av Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund. 
Principerna syftar till att ge en god bild över 
förbundets ekonomiska resultat.

Kommunalförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), 
tillämpade uppställningar och redovisningsprinciper 
överensstämmer i huvudsak med Kommunal 
Redovisningslag (KRL) samt de rekommendationer 
som lämnats av Rådet för kommunal redovisning. 
Intäkterna redovisas i den omfattning det är 
sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 
tillgodogöra förbundet och de kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de 
beräknas inflyta.
Kundfordringar äldre än tre månader har upptagits 
som osäker fordran.
Undantag till ovanstående principer och 
rekommendationer är:
Rekommendation RKR 11.4 angående materiella 
anläggningstillgångar. Södra Bohusläns 
räddningstjänstförbund har ännu inte börjat tillämpa 
komponentavskrivning. Förbundets befintliga 
anläggningstillgångar består till största delen av 
räddningsfordon. Fordon har i sin helhet samma 
förbrukning och nyttjandeperiod och förbundets 
bedömning är att varje fordon består av en 
komponent.
Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder 
har använts som i den senaste årsredovisningen 2019.

Avskrivningar
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 
görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär 
avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive 
eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark, 
konst och pågående arbeten görs emellertid inga 
avskrivningar. Följande avskrivningstider tillämpas 
normalt i förbundet: 3, 5, 10, 20, 33, 50 år. Ingen 
omprövning av avskrivningstider har gjorts under 
året.

Leasing 
Leasingavtal inom förbundet redovisas som 
operationella leasingavtal, då avtalstiden för 
fordonsleasing aldrig överstiger tre år och de övriga 
leasingavtalens värde bedöms som ringa i förhållande 
till balansomslutningen. Hela kostnaden redovisas 
som rörelsekostnad. 

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits 
till anskaffningsvärdet minskat med planenliga 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Investeringar som aktiveras som anläggningstillgång 
ska ha ett anskaffningsvärde över 25 000 kr 
samt en ekonomisk livslängd överstigande tre 
år. Anläggningstillgångar i balansräkningen som 
övertogs från medlemskommunerna har upptagits 
till det bokförda värde objekten haft i respektive 
medlemskommuns balansräkning i samband med 
förbundets bildande. Reverslån finns upptagna mellan 
förbundet och ägarkommunerna.

Pensionsskuld
Pensionsåtagande avseende anställda före år 2017 
redovisas som åtagande i Tjörn, Lilla Edet respektive 
Stenungsunds kommuns balansräkningar.
Avsättningens storlek baseras på KPA:s 
pensionsberäkning och följer RIPS17.
Särskild avtalspension inom räddningstjänst (SAP-R) 
är beräknad på pensionsålder 58 år.
Förbundet betalar ut hela den så kallade individuella 
delen till de anställda. Den individuella delen 
redovisas som en kortfristig skuld i bokslutet och 
betalas ut under efterföljande år. 

Semesterlöneskuld
Semesterlöneskulden per 2020-12-31 finns upptagen 
i förbundet som semesterlöneskuld för intjänad 
semester. Semesterlöneskulden har förändrats med 
2020 års förändring.
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Not 2  Verksamhetens intäkter 2020 2019
Samv, avtal med industrier i Stenungsund 10 678 11 354

Tilläggsuppdrag Tjörn 420 386

Tilläggsuppdrag Lilla Edet 868 753

Mynd, för samhällsskydd och beredskap 520 376

MSB hjärtum branden 0 1 405

Automatlarm 2 016 2 483

Utbildning 125 367

Avgift tillstånd/tillsyn 226 320

Övrigt 1 064 1 063

Summa 15 917 18 507

Not 3  Verksamhetens kostnader
Arvoden 212 201

Lönekostnader 35 987 34 490

Personalomkostnader 10 733 10 707

Pensioner särskild löneskatt 1 171 1 041

Pensioner 5 141 4 395

Lokaler 4 370 4 350

Material 9 361 9 382

Främmande tjänster 4 901 4 612

Summa 71 875 69 178

Not 4 Avskrivningar
Avskrivningar enligt plan 2 612 3 021

Summa 2 612 3 021

Not 5 Kommunbidrag
Kommunbidrag Stenungsund 14 951 14 545

Kommunbidrag Tjörn 18 333 17 845

Kommunbidrag Lilla Edet 14 159 13 772

Kommunbidrag 2017-2019 6 739 4 831

Statsbidrag Covid-19 735

Summa 54 917 50 993

Not 6 Finansiella kostnader
Ränta reverslån 88 128

Avgift bank 10 27

Ränta skattekonto 3 18

Summa 101 173

Not 7 Extra ordinära poster
MSB - Schablonintäkt - 443

Summa - 443

nf

Not 8 Anläggningstillgångar 2020 2019
Byggnadsinventarier 52 52

Bilar och andra transportmedel 12 560 12 660

Förbättringsutg på fastigheter 635 635

Övriga maskiner och inventarier 6 531 6 820

Ack av- och nedskrivningar -11 761 -9 756

Pågående 189 -

Summa 8 206 10 411

Not 9 Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 819 23 934

Värdereglering kundfordringar 0 -38

Justering nettolöner 25 -

Löneskulder 96 0

Avräkning för skatter och avgifter 74 105

Fordran mervärdesskatt 865 292

Beräknad ing mervärdesskatt, 
förvärv från utlandet

0 16

Övriga interimsfordringar 772 691

Summa 2 651 25 000

Not 10 Avsättning för pensioner och liknande
Förmånsbestämd avsättning 7 003 3 573

Särskild löneskatt 1 699 867

Summa 8 702 4 440

Not 11 Långfristiga skulder

Reverslån med ägarkommunerna 6 650 9 482

Amortering -2 270 -2 832

Summa 4 380 6 650

Not 12 Kortfristiga skulder

Checkkredit kortfristig del - 6495

Leverantörsskulder 2 048 2 962

Personalens källskatt 1 020 1 026

Upplupna löner 2020 650 -

Upplupna semesterlöner 2 715 2 242

Särskild löneskatt 425 671

Avgiftsbestämd ålderspension 1 751 1 692

Övriga interimsskulder 929 15 971

Summa 9 538 31 059

 Särskild upplysning
Not 13 Räkenskapsrevision

Revisionsuppdrag 98 84

- varav  räkenskapsrevision 33 32

Kostnad för räkenskapsrevision avser de kommunala        
revisorernas granskning av bokföring, delårsrapport 
samt årsredovisning.

Noter
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DRIFTS- 
REDOVISNING
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds 
verksamhet består av förtroendevalda politiker från 
medlemskommunerna Stenungsund, Tjörn och Lilla 
Edet, förbundsledning där förbundets administration 
ingår, operativ samt förebyggande avdelningar.

Resultat i förhållande till 
budget
Resultatet för SBRF uppgår till – 3 750 tkr.
Den enskilt största posten är en intäkt på 6739 tkr 
avseende återställande av 2017-2019 års underskott. 
Övriga avvikelse presenteras mer i den ekonomiska 
analysen, samt nedan i varje verksamhet. 

Förtroendevalda 
Årets utfall för politiska arvoden till förbundets 
förtroendevalda är positivt med 145 tkr. Den 
positiva avvikelsen är främst beroende av lägre 
arvodeskostnader. 

Förbundsledning
Förbundsledning som innefattar all 
förbundsadministration samt förbundsövergripande 
kostnader, redovisar ett underskott på 959 tkr. 
Förbundet har under året haft en ansträngd 
personalsituation, vilket inneburit att kostnaderna 
för företagshälsovård ökat markant jämfört med 
föregående år. Under året har även kostnad för HR 
ökat. 

Operativ avdelning
Den operativa verksamheten redovisar ett underskott 
på 7 812 tkr. Förklaringen till underskottet är dels 
minskade intäkter för bland annat automatiska 
brandlarm, dels ökade personalkostnader, beroende 
på att den operativa verksamheten har fortsatt 
haft behov av att köpa in personal för att besätta 
vakanser på heltid-och deltidspersonal. Orsaken till 
de ökade personalkostnaderna är personalbrist. För 
att bibehålla den operativa förmågan har dessa inköp 
samt bemanning av heltidspersonal varit nödvändig, 
vilket lett till att bemanningen inte kunnat anpassats 
till budget. 
Vidare har kostnader för hjälp från annan 
räddningstjänstorganisation påverkat 
resultatet negativt. Detta med anledning av att 
förbundet haft några större och i tid utdragna 
räddningstjänsthändelser. Underskottet kan också 
härledas till att förbundet tecknat serviceavtal för 
samtliga fordon, något som är nödvändigt för att klara 
uppdraget.

Förbundet har under det gångna verksamhetsåret 
formellt sagt upp avtalet med kemiindustrierna 
i Stenungsund. Avtalsdiskussioner pågår för 
närvarande mellan parterna, och avtalet gäller till och 
med den 31 december 2021.

Övning och utbildningsverksamheten inom 
industristyrkan har fortsatt enligt plan men har 
samtidigt fått anpassats och till viss del begränsats 
med anledning av pandemin. De har även haft 
vakanser inom personalgruppen, ett arbete pågår för 
att besätta vakanta tjänster. 

Covid 19 har påverkat personalplaneringen inom 
den operativa verksamheten och medfört en viss 
kostnadsökning avseende inköp av personal, vid 
personabortfall. Personalresurser har samtidigt tagits 
i anspråk för arbete i förbundets stab samt övrigt 
arbete som härrör till Covid 19.

Tkr
Bokslut Bokslut Budget Avvi-

kelse2019 2020 2020
Förtroendevalda -475 -395 -540 145
Förbundsledning -10 615 -13 880 -12 921 -959

Operativ avdelning -32 777 -34 822 -27 010 -7 812
Förebyggande 
avdelning

-3 307 -3 495 -3 197 -298

Avskrivningar -3 021 -2 612 -3 774 1 162
Nettokostnad -50 195 -55 204 -47 443 -7 761

Finansverksamhet 42 508 43 980 47 443 -3 463
Statsbidrag Covid-19 735 735
Medlemsintäkt 2017-
2019 års underskott

- 6 739 - 6 739

Medlemsintäkt 2018 
års underskott

4 831 - - -

Schablonersättning 
MSB

443 - - -

Årets resultat -2 413 -3 750 0 -3 750
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Förebyggande avdelning
Förebyggande avdelningen redovisar för året ett 
underskott på 298 tkr. Även här har påverkan skett 
av Covid-19 då intäkterna minskat främst beroende 
på inställda externutbildningar. Vidare har pandemin 
påverkat att färre tillsynsbesök kunnat genomföras 
under året.

Avskrivningar
Utfallet för avskrivningskostnaderna är positivt med 
1 162 tkr då flera av de planerade stora investeringar 
skjutits till 2021 på grund av försenade leveranser 
med anledning av Covid-19.

Finansverksamhet
Under finansverksamheten redovisas bland annat 
avsättningen för pensioner samt förändring av 
semesterlöneskulden. Pensionsavsättningen har 
ökat med 3 400 tkr, där den enskilt största posten 
är ökningen för avsättning till förmånsbestämd 
ålderspension, FÅP. Semesterlöneskulden har under 
året ökat med 470 tkr. Statsbidrag med anledning av 
Covid-19 har påverkat intäkterna med totalt 735 tkr. 

INVESTERINGS- 
REDOVISNING
I tabellen nedan redovisas de investeringar som 
bokförts under 2020. 

Investeringsredovisning 
Tkr

Budget 
2020

Bokslut 
2020

Avvi-
kelse

Personbil pickup 280 0 280

Utr till övningsanläggning 600 0 600

Miljöcontainer 40 40 0

Skogsbrandscontainer 70 52 18

Kemskyddsdräkter 120 114 6

Utrustning till reservbil 150 187 -37

Portabel Ac utrustning 40 15 25

Summa 1 300 408 892

Under året har förbundet investerat i miljö och 
skogsbrandscontainers, kemskyddsdräkter samt 
Ac utrustning. Investering av reservbil är pågående 
till 2021. Vad gäller investering i en ny pickup samt 
investeringar vid förbundets övningsanläggningar, har 
dessa skjutits upp till 2021. 
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Förebyggande 
Förbundets förebyggande arbete skall genomsyra 
hela organisationen och fokuseras på information, 
utbildning, rådgivning, samverkan och tillsyn. 
Organisationen skall förmedla förbundets 
förebyggande kunskap och arbeta med förebyggande 
åtgärder likvärdigt för att uppnå önskat effekt. 
Den operativa verksamheten skall deltaga i det 
förebyggande arbetet utifrån verksamhetens mål -och 
verksamhetsplan.

Medlemskommuner
Förbundet bistår och är en del av 
medlemskommuners säkerhetsarbete. Utöver att 
biträda dem vid svåra samhällsstörningar eller 
extraordinära händelser är förbundet behjälpliga i 
det dagliga säkerhetsarbetet i respektive kommun. 
Under året har förbundet tagit ett initiativ till 
utökad samverkan samt i syfte av att se över våra 
kontaktvägar i händelse av olyckor. Samarbetet 
skall identifiera våra behov samt möjliggöra att 
förväntningar och krav mellan förbundet och 
kommunerna kan tryggas.

Skapa förmåga att förebygga 
oönskade händelser
Genom att arbeta nära och tillsammans med samtliga 
förbundets medlemskommuner kan säkerheten med 
gemensamma krafter ökas.  Genom information och 
rådgivning ska förbundet möjliggöra den enskildes 
förmåga att förebygga och hantera olyckor. Utbildning 
sker kontinuerligt av medlemskommunernas 
anställda i bland annat brandkunskap för alla (BKA) 
och hjärt- och lungräddningsutbildningar (HLR).
Att utbilda medlemskommunernas skolelever är en 
viktig del av förbundets uppdrag. 
Ett uppdrag som startar redan i förskoleklasserna, 
med ett första möte där barnen ges information om 
brandskydd i hemmet såsom att alltid släcka levande 
ljus, kontroll av brandvarnare och vad man ska göra 
om det börjar att brinna. Utbildningen till skoleleverna 
pågår systematiskt under hela skoltiden.
Genom utbildning till skoleleverna skapas förståelse 
för räddningstjänstens arbete, och samtidigt kan 
effekt uppnås för att förebygga skadegörelse och 
anlagda bränder i medlemskommunerna.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

1197 personer

Brandkunskap  
för alla   103

Information till 
allmänheten 7 tillfällen

Hjärt- och 
lungräddning 121

              deltagare

deltagare

Antal vi informerat/utbildat 2020

Information och förebyggande arbete
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Evenemang
Traditionen att hålla öppet hus under sportlovs-
veckan är ett uppskattat event på våra stationer 
från både besökare och personal. Förbundets 
stationer öppnar upp portarna för sportlovslediga 
barn och vuxna men även fritids och förskoleklasser. 
Utöver att visa besökarna brandstationerna och hur 
brandmännen arbetar, visas fordonen och barnen får 
även testa sina kunskaper i brandskydd i form av en 
tipspromenad. Besökarna får även prova på att släcka 
en mindre brand med brandfilt eller pulversäckare. 

I våras deltog förbundet på en yrkesmässa som hölls 
i Fuxernaskolan högstadiet i Lilla Edet. En mässa som 
lägger fokus på ungdomarnas tankar om framtida 
yrken. Förbundet var på plats och delgav information 
till eleverna om vad det innebär att vara brandman. 
Hur man kan jobba dels som heltidsbrandman och 
som brandman i beredskap (RIB).

Förbundet strävar efter att ha en aktiv roll vid 
evenemang i hela förbundets område. Likväl när det 
gäller att bistå med expertis inför evenemang som 
faktiskt deltagande för att visa verksamheten och 
för att utbilda och informera allmänheten i så stor 
utsträckning som möjligt. Denna del av verksamheten 
har varit begränsad under 2020 då ordinarie 
informationsinsatser har ej kunnat genomföras 
på grund av samhällets rekommendationer och 
förbundets framtagna riktlinjer med anledning av 
Covid-19. 

Individanpassat brandskydd 
Sedan 2016 har Sektor Socialtjänst i Stenungsunds 
kommun tillsammans med förbundet samverkat för 
att förbättra det individanpassade brandskyddet i de 
hushåll som är kopplade till larmenheten (boende 
med trygghetlarm) och hemtjänst. Detta har bland 
annat gjorts i form av en checklista där hemtjänst- och 
larmenhetspersonal tillsammans med den boende 
besvarat fem frågor om vilken säkerhet man har i 
hushållet. Under 2020 har 130 personer svarat på 
checklistan som tagits fram av förbundet.

Kan utrymma på ett säkert sätt

Ja 112 st Nej 18 st

Hanteras levande ljus säkert?

Ja 129 st Nej 1 st

Sker rökning på ett säkert sätt?

Ja 125 st Nej 5 st

Hanteras spisen på ett säkert sätt?

Ja 128 st Nej 2 st

Finns det fungerande brandvarnare? 

Ja 118 st Nej 12 st

Noteras kan att 9 % av hushållen som svarat, inte 
hade en fungerande brandvarnare. Detta har kunnat 
åtgärdas med hjälp av kommunens fixartjänst som 
satt upp brandvarnare där det saknats eller bytt 
batterier. De flesta som drabbas av dödsbränder 
är människor med begränsad förmåga att 
uppmärksamma eller hantera en brand och som inte 
bor på ett behovsprövat boende. Förbundet arbetar 
därför allt mer med individanpassat brandskydd. 
Under 2020 har SBRF tagit initiativ till att kunna få 
till stånd införande av individanpassat brandskydd 
i Lilla Edet och på Tjörn. I Stenungsund har arbetet 
fortgått med att stödja verksamheten (i huvudsak 
hemtjänsten) i arbetet med checklistor vid hembesök 
etc. 

deltagare
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Tillsyn
Tillsyn utförs enligt räddningstjänstens tillsynsplan 
antagen av direktionen. Det innebär att tillsyn 
genomförts på objekt skyldiga att lämna in skriftlig 
redogörelse för brandskyddet, samt verksamheter 
med tillståndspliktig mängd brandfarlig eller explosiv 
vara. Så kallad ”annan tillsyn” har också genomförts 
enligt tillsynsplanen med andra myndigheter, samt 
där förbundet fått kännedom om brister med mera. 
Under hösten 2020 infördes strikta mötesrestriktioner 
inom SBRF för att minimera risken för smittspridning 
av Covid-19, vilket ledde till att tillsynsverksamheten 
avstannade. Därmed utfördes ett lägre antal tillsyner 
jämfört med ett ”normalår”. 

Tillsyn Antal

LSO 28 st
LSO+LBE 2 st
LBE 6 st
Totalt 36 st

Tillstånd Lagen om brandfarlig 
och explosiv vara (LBE)  
SBRF utfärdar tillstånd för hantering av brandfarlig 
och explosiv vara på delegation av förbundets 
direktion. Under året har 22 st tillstånd för brandfarlig 
vara handlagts, samt 7 st för explosiv vara.

Plan och bygglovsfrågor
Ett väl utvecklat samarbete finns med kommunernas 
plan- och bygglovsavdelningar. Förbundet har 
vid regelbundna veckomöten granskat drygt 
400 st bygglovsärenden och vid behov lämnat 
skriftligt yttrande. 53 st bygglovsärenden och 11 
st detaljplansärenden har skickats till förbundet 
på remiss. Förbundet har även deltagit på ca 10 st 
plangruppsmöten som kommunerna haft under året.

Övriga remissärenden 
SBRF är bland annat remissinstans åt 
polismyndigheten gällande offentliga arrangemang, 
mark- och miljödomstolen i tillståndsärenden, samt 
åt alkoholmyndigheten gällande serveringstillstånd. 
Förbundet har besvarat 33 st övriga remisser under 
året.

Sotning
Förbundet handlägger tillstånd för fastighetsägare 
som vill sota sin egen fastighet. Under 2020 har 12 st 
tillstånd utfärdats.

33 st
Remissinsats åt 
bl a polisen
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33 st

Branden på Borealis
En räddningsinsats från det gångna verksamhetsåret 
vid en av våra industrier i Stenungsund krävde 
omfattade personalresurser och ett stort 
samverkansbehov. 

Den 9:e maj strax före klockan 21 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. 

En del av infrastrukturen i Stenungsunds kommun 
blev påverkad av händelsen och rökutvecklingen 
syntes på långt håll. Händelsen var av media 
intressant. 

Resultatet av god samverkan mellan industrin och 
räddningstjänsten resulterade i att branden vid 
anläggningen kunde släckas efter ca 8 timmar.
Händelsen aktiverade det gemensamma 
ledningssystemet i GR, något som också bidragit till 
ett framgångsrikt resultat.

Efterarbetet med tillhörande personalgenomgångar, 
faktainsamling från händelsen och olycksutredning 
som i skrivande stund är framställd i färdigt skick, är 
mycket viktiga för lärandet från inträffad händelse.
Det interna arbetet med att bearbeta framtaget 
förbättringsförslag från händelsen, skall fortsätta för 
den operativa personalen under 2021, där även övriga 
organisationer inom GR systemledning kommer 
medverka.
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LÄGG IN BILD

Insats och samverkan
Räddningsinsatser
Enligt Lagen som skydd mot olyckor (2003:778) 
är kommunens skyldighet att tillhandahålla 
räddningstjänst som innebär att förhindra och minska 
konsekvenserna av olyckor för alla som bor, verkar 
och vistas inom det geografiska områdesansvaret. 
Räddningstjänst enligt lag är endast motiverad med 
hänsyn till behovet av ett snabbt ingripande, det 
hotade intressets vikt, kostnader för insatsen och 
omständigheterna i övrigt. Räddningstjänsten skall 
planeras och organiseras så att räddningsinsatser kan 
påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett 
effektivt sätt. 

Efterföljande åtgärder som händelserapporter, 
dokumentation om när räddningsledare avslutat 
räddningstjänst samt kommunens skyldigheter 
att undersöka olyckan i skälig omfattning skall 
säkerställas.

Förbundet upprätthåller kompetens, metoder 
och tekniska resurser för att vara väl förberedda 
för olika typer av räddningsinsatser, samt bistår 
kommunerna vid exempelvis samhällsstörning. 
Övning och utbildning är därför en viktig del som 
måste prioriteras för förbundets operativa personal. 
Räddningsinsatser tenderar till att bli mer och mer 
komplicerade och kräver kunskaper att hantera, 
teknik samt erforderligt material för vår operativa 
verksamhet.

Under året har förbundet aktiverats på ca 
780 räddningsinsatser och fördelningen per 
medlemskommun i procent är Lilla Edet 31 %,  
Tjörn 26 % och Stenungsund 43 % där Stenungsunds 
industristyrka motsvarar 6%.
Antalet räddningsinsatser har minskat från 
föregående år med ca 60 st.

Räddningstjänstsamverkan inom 
Göteborgsregionen
Samverkan regleras med två avtal, ett avtal om 
samverkan vid räddningstjänst och ett avtal om 
larm och övergripande ledning, det vill säga gränslös 
räddningssamverkan.
Organisationerna inom det gemensamma 
ledningssystemet har under året arbetat aktivt 
i flertalet arbetsgrupper där utvecklingsfrågor, 
uppföljning, utbildning är några förekommande 
områden. Viktiga erfarenheter från inträffande 
händelser skall också tas till vara för att möjliggöra en 
än effektivare samverkan.

Samarbetet har för förbundet medfört 
utbildningsinsatser för samtliga befälsnivåer 
där det genomförts gemensamma scenario och 
ledningsövningar. Flertalet utbildningar och 
gemensamma övningar ligger planerade inför 
kommande verksamhetsår. Tyvärr drabbas 
räddningstjänsten som alla andra i samhället av den 
pågående pandemin, vilket har påverkat förbundets 
möjligheter och förutsättningar till utbildning och 
övning.

Med anledning av genomförd lagförändring i lagen 
om skydd mot olyckor, där krav på att ingå i en 
systemledning för kommunal räddningstjänst är 
beslutad.
SBRF är väl rustat inför framtiden. Den 1 okt 2019 
ingick SBRF i GRs systemledningsorganisation vilket 
säkerställer förbundets förmåga till systemledning. 
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Samverkan
Sjöräddningen har länge varit en viktig 
samverkanspartner då två av medlemskommunerna 
ligger vid kusten. Under året har samverkan 
genomförts både vid räddningstjänstinsats 
samt vid besök hos förbunets räddningsvärn.  
Förbundet planerar för fortsatta möten med 
Sjöräddningssällskapet med en förhoppning 
om att detta skall resultera i en fortsatt god 
samverkansdialog och gemensamma övningar.

Rådig insats 
Rådig insats är en utmärkelse som privatpersoner 
uppmärksammas med från förbundet för sitt 
civilkurage. Vederbörande som får motta SBRF:s 
utmärkelse för Rådig Insats har genom sitt agerande 
visat mod och rådighet och på så vis räddat livet, eller 
försökt att rädda livet på en medmänniska eller på 
något annat sätt ingripit för att undanröja en olycka. 
Under året 2020 har förbundet inte delat ut denna 
utmärkelse.Antal trafikolyckor 

under 2020

123 st

Cirka 780  
räddningsinsatser under 2020

Hjälp till annan 
kommun 12 st

72 st
Antal sjukvårdslarm 
2020
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Förbundsdirektionen

Förbundets styrs genom en politisk direktion med förtroendevalda representanter från medlemskommunerna 
(2+2 från varje medlemskommun), ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande samt ledamöter. 
Ordförandeposten innehavs under pågående mandatperiod av Stenungsunds kommun, enligt  
Stenungsunds kommuns interna beslut övergår ordförandeposten efter halva mandatperioden från  
Linda-Maria Hermansson (C) till Agneta Pettersson Bell (ST) vid årsskiftet 2020-2021. 

Direktionens arbete har fungerat bra och har under 2020 haft sju direktionsmöten, samt åtta möten med 
medlemskommunerna (medlemsråd). För 2020 planerades två utbildnings- och utvecklingsdagar för 
direktionen, på grund av covid-19 blev dessa tillfällen inställda. 
 

Presidiet       
Linda-Maria Hermansson (C), Ordförande, Stenungsund    
Lars Ivarsbo (C), 1:e vice ordförande, Lilla Edet  
Robert Johansson (M), 2:e vice ordförande, Tjörn   
        
Ledamöter
Rikard Larsson (S), Tjörn
Göder Bergermo (L), Stenungsund
Harry Berglund (S), Lilla Edet
   

Ersättare
Anna-Lee Alenmalm (M), LIlla Edet
Mats Nilsson (V), Lilla Edet
Peter Andersson (L), Tjörn
Krister Persson (M), Stenungsund
Katja Nikula (S), Stenungsund
Magnus Gullbrandsson (TP), Tjörn
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Framtiden för Södra Bohusläns
Räddningstjänstförbund 

Förbundet kommer möta en något mer osäker 
framtid än tidigare år på grund av olika politiska 
processer från våra medlemskommuner. 
Utmaningen kommer vara att alltjämt säkerställa 
en säker och bra räddningstjänst, även om 
förbundet står inför en organisationsförändring. 
Detta säkerställs bland annat genom fortsatt 
fokus på en acceptabel arbetsmiljö, både fysiskt 
och psykiskt. En hållbar arbetsmiljö för hela 
organisationen är ett arbete måste fortsätta, fram 
till att medlemskommunerna beslutar något annat.  
Oron över framtiden medför att arbetsmiljörarbetet 
kommer att få en central roll under kommande år. 

Samarbetet med övriga räddningstjänster inom GR 
fungerar mycket bra, men har ett fortsatt behov 
av att utvecklas. Detta kommer ligga till grund för 
att ge bättre förutsättningar och möjligheter till en 
gemensam beredskap för större komplexa händelser 
samt medföra en positiv utveckling inom områdena 
övning och utbildning. 

Samarbetet ställer samtidigt krav på samtliga 
organisationer där SBRF förväntas vara en 
professionell samverkanspart. Dessa förutsättningar 
kommer troligtvis att förbättras under 2021 då 
heltidsstyrkan kommer att förstärkas genom den 
operativa organisationen. 

SBRF behöver fortsätta fokusera på att bli en mer 
attraktiv arbetsgivare samt att även under de 
organisatoriska förändringar som förbundet står 
inför, stärka varumärket SBRF. Arbetet med att skapa 
en ”vi känsla” inom organisationen är av stor vikt även 
kommande verksamhetsår.

Ersättare
Anna-Lee Alenmalm (M), LIlla Edet
Mats Nilsson (V), Lilla Edet
Peter Andersson (L), Tjörn
Krister Persson (M), Stenungsund
Katja Nikula (S), Stenungsund
Magnus Gullbrandsson (TP), Tjörn
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Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
Gesällgatan 6, 444 32 Stenungsund

sbrf.se
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-06-03 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 119 

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen 

2021/177 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Ej ta ut någon avgift för 2021 gällande serveringstillstånd samt 
tillsyn alkohol.  

2. Kostnaderna ska belasta socialnämnden. 

Sammanfattning 
Tjörns kommun har genom samverkansavtal uppdragit åt 
Göteborgs stad att utföra handläggning och tillsyn enligt 
alkohollagen för kommunens räkning. Samarbetet finansieras 
genom att Göteborgs stad tar ut avgifter från näringsidkare för 
ansökan av nya eller ändrade serveringstillstånd samt för tillsyn 
av serveringsställen.  

Enligt parternas samverkansavtal är Tjörns kommun skyldig att 
följa de nivåer för ansöknings- och tillsynsavgifter som Göteborg 
stad bestämt.  

Kommunfullmäktige i Göteborg har nu beslutat att för år 2021 
sätta ned samtliga avgifter gällande ansökan och tillsyn enligt 
alkohollagen till 0 kronor. Detta då Göteborgs stad vill stödja 
krögarna under rådande pandemi.  

Tjörns kommun har nyligen ingått ett tilläggsavtal med Göteborgs 
stad som gör att kommunen inte är förpliktigad att följa Göteborgs 
stads beslut om avskaffade avgifter.  

Tjörns kommun måste nu bestämma om kommunen ska ta ut 
avgifter under innevarande år eller om avgifterna ska sättas ned 
på samma sätt som i Göteborg.  

För det fall avgifterna sätts ned kommer Tjörns kommun behöva 
ersätta Göteborgs stad för de kostnader som uppkommer vid 
utförande av handläggning och tillsyn.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-06-03 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förvaltningen har utrett frågan och då kunnat konstatera att det i 
kommunstyrelsen saknas medel till att finansiera nedsättning av 
avgifterna. Det föreslås därför att kommunen tar ut avgifter för 
prövning av tillståndsansökningar samt tillsyn under innevarande 
år.  

Kommunfullmäktige behöver anta taxa som möjliggör uttag av 
avgifter år 2021.  

Tidigare beslut 
Socialnämnden 2021-05-26 § 127 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-05-27 
Förslag till taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, bilaga 
1 
Samverkansavtal, bilaga 2 
Tilläggsavtal till avtal om samverkan med Göteborgs stad, bilaga 3 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen, bilaga 4 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

1. Ej ta ut någon avgift för 2021 gällande serveringstillstånd samt 
tillsyn alkohol.  

2. Kostnaderna ska belasta socialnämnden. 

Martin Johansson (-) fd (SD), Rosalie Sanyang (S), George Strömbom 
(C) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla Bo Bertelsens (M) förslag. 
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 2021-05-27 Dnr 2021/177-  

Kommunstyrelsen 

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

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Tjänsteutlåtande - Taxa för prövning och tillsyn enligt 
alkohollagen  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

1. Ta ut avgifter år 2021 för prövning av ansökningar och tillsyn 
enligt alkohollagen. 

2. Anta taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen i enlighet 
med bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.  

Sammanfattning 
Tjörns kommun har genom samverkansavtal uppdragit åt Göteborgs 
stad att utföra handläggning och tillsyn enligt alkohollagen för 
kommunens räkning. Samarbetet finansieras genom att Göteborgs stad 
tar ut avgifter från näringsidkare för ansökan av nya eller ändrade 
serveringstillstånd samt för tillsyn av serveringsställen.  

Enligt parternas samverkansavtal är Tjörns kommun skyldig att följa de 
nivåer för ansöknings- och tillsynsavgifter som Göteborg stad bestämt.  

Kommunfullmäktige i Göteborg har nu beslutat att för år 2021 sätta ned 
samtliga avgifter gällande ansökan och tillsyn enligt alkohollagen till 0 
kronor. Detta då Göteborgs stad vill stödja krögarna under rådande 
pandemi.  

Tjörns kommun har nyligen ingått ett tilläggsavtal med Göteborgs stad 
som gör att kommunen inte är förpliktigad att följa Göteborgs stads 
beslut om avskaffade avgifter.  

Tjörns kommun måste nu bestämma om kommunen ska ta ut avgifter 
under innevarande år eller om avgifterna ska sättas ned på samma sätt 
som i Göteborg.  
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För det fall avgifterna sätts ned kommer Tjörns kommun behöva ersätta 
Göteborgs stad för de kostnader som uppkommer vid utförande av 
handläggning och tillsyn.  

Förvaltningen har utrett frågan och då kunnat konstatera att det saknas 
medel till att finansiera nedsättning av avgifterna. Det föreslås därför 
att kommunen tar ut avgifter för prövning av tillståndsansökningar 
samt tillsyn under innevarande år.  

Kommunfullmäktige behöver anta taxa som möjliggör uttag av avgifter 
år 2021.  

Tidigare beslut 
Socialnämnden 2021-05-26 § 127 

Bilagor 
Förslag till taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, bilaga 1 
Samverkansavtal, bilaga 2 
Tilläggsavtal till avtal om samverkan med Göteborgs stad, bilaga 3 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen, bilaga 4 
 

Ärendet  
Tjörns kommun har genom avtal uppdragit åt Göteborgs stad att utföra 
handläggning och tillsyn enligt alkohollagen för kommunens räkning. 
Göteborgs stad utför även handläggning och tillsyn för Ale, Partille, 
Kungälv, Stenungsund och Öckerös kommuner. 

Kommunen betalar inte någon avgift till Göteborgs stad för den 
handläggning och tillsyn som staden utför, utan detta finansieras 
genom de avgifter som näringsidkare betalar in.  

I mars 2021 beslutade kommunfullmäktige i Göteborgs stad att avgifter 
gällande alkoholserveringstillsyn samt ansökan om serveringstillstånd 
2021 ska nedsättas till 0 kronor.  

Enligt parternas ursprungliga samverkansavtal är Tjörns kommun 
skyldig att följa de avgifter som Göteborg stad bestämmer. Parterna har 
emellertid ingått ett tilläggsavtal som gör att Tjörns kommun inte är 
förpliktigad att följa Göteborgs beslut om avgiftsbefrielse.   
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Majoriteten av de kommuner som likt Tjörn nyttjar Göteborgs stads 
tjänster har muntligt aviserat att de har för avsikt att följa Göteborgs 
beslut om nolltaxa. 

Pandemin bedöms ha en stor påverkan på restaurangers möjlighet att 
bedriva verksamhet. På Tjörn finns för närvarande 27 serveringsställen 
med stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten. Samtliga dessa 
serveringsställen måste enligt nu gällande föreskrifter och 
rekommendationer begränsa antalet sittande, säkerställa att trängsel 
inte uppstår samt stänga verksamheten tidigare på kvällen.  

Under 2020 upplevde många berörda näringsidkare en förändrad 
situation kring möjligheten att bedriva sin verksamhet. Till exempel 
reglerades antalet platser i restaurangen genom trängselrestriktioner. 
Trots det, och tack vare en bra sommarsäsong och en ökad lojalitet hos 
kommuninvånarna, klarade sig många verksamheter under 
förutsättningarna bra.  

Under slutet av 2020 och början av 2021 har dock restriktionerna fått 
mer kännbara konsekvenser för näringen. Om dessa lättar under 
innevarande månad ser vi att det kan finnas en möjlighet för näringen 
att återhämta sig under sommarmånaderna, men om restriktionerna 
kvarstår finns risken att vi står inför flera konkurser och förlorade 
arbetstillfällen i kommunen som följd. Hittills under 2020 och 2021, har 
vi dock varit helt förskonade från konkurser inom restaurang- och 
hotellnäringen. Det totala antalet konkurser inom samtliga näringar 
minskade på Tjörn under 2020 i jämförelse med 2019.   

För att underlätta för näringslivet och stödja det i en svår tid kan det 
finnas skäl för kommun att likt Göteborgs stad nedsätta avgifterna för 
ansökningar och tillsyn till 0 kr. Men i skrivande stund är detta inte 
entydigt utan beror på hur utvecklingen blir framåt.  
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Ekonomiska konsekvenser 

Förvaltningen bedömer att en nedsättning av avgifterna till noll skulle 
innebära att kostnaderna för Tjörns kommun ökar med ca 210 000 kr.  

Av det tilläggsavtal som har ingåtts med Göteborgs stad framgår att om 
Tjörns kommun skulle besluta att ändra sina avgiftsnivåer på ett sådant 
sätt att Göteborgs stad inte längre har kostnadstäckning för sin 
handläggnings- och tillsynsverksamhet ska Tjörns kommun bekosta sin 
del av Göteborgs stads kostnader med egna medel.  

Beräkningen av kostnaderna utgår från de per den 31 december 2020 
gällande avgiftsnivåerna beslutade av Göteborgs stad jämte 
indexuppräkning för 2021.  

Om redan inbetalda avgifter ska återbetalas kommer Göteborgs stad 
utöver uteblivna ansöknings- och tillsynsavgifter även att fakturera 
Tjörns kommun för de administrativa kostnader som uppstår.  

Det är svårt att på förhand fastställa hur höga kostnaderna kan komma 
att bli för Tjörns kommun. Under år 2020 uppgick intäkterna från 
serveringsställen i Tjörns kommun till totalt cirka 210 000 kronor. 
Förvaltningen bedömer att avgifterna för 2021 sannolikt kan komma att 
uppgå till samma nivå som 2020. Siffran är dock osäker då den också 
beror på hur många som ansöker om tillstånd för 2021.  

Socialnämnden har bedömt att finansiering inte kan ske inom ram hos 
nämnden och därför föreslagit att en eventuell nedsättning av 
avgifterna istället ska finansieras genom kommunstyrelsens 
näringslivskonto.  

Förvaltningen bedömer emellertid att det saknas utrymme att utnyttja 
detta konto för finansiering av avskaffade avgifter. Inte heller har 
kommunstyrelsen andra medel som kan tas i anspråk för detta 
ändamål. Med hänsyn till detta föreslår förvaltningen att kommunen 
även fortsättningsvis tar ut avgifter i enlighet med föreslagen taxa. 

 

 
Evike Sandor 
Kommundirektör
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Avgiftstaxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen  
 

Ansöka om serveringstillstånd 

 Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och slutet sällskap 8 600 kronor.  
 Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap, cateringverksamhet 8 600 kronor.  
 Stadigvarande serveringstillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe 8 600 

kronor. 

Ansöka om tillfälligt tillstånd 

 Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten upp till tre dagar 3 200 kronor. (Om du får 
nej på din ansökan betalar vi tillbaka 500 kronor.)  

 Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten fler än tre dagar 4 300 kronor. (Om du får 
nej på din ansökan betalar vi tillbaka 1 500 kronor.)  

 Tillfälligt tillstånd till slutna sällskap: Grundavgift 500 kronor + 100 kronor per tillfälle 
som tillståndet omfattar.  

 Tillfälligt utökad serveringstid i egen lokal 300 kronor för en dag. 

Ansöka om provsmakning 

 Tillstånd för provsmakning vid arrangemang upp till tre dagar 3 200 kronor. (Om du 
får nej på din ansökan betalar vi tillbaka 500 kronor.)  

 Tillstånd för provsmakning vid arrangemang fler än tre dagar 4 300 kronor. (Om du 
får nej på din ansökan betalar vi tillbaka 1 500 kronor.) 

Ansöka om ändringar i tillstånd 

 Ändringar i befintligt tillstånd 2 700 kronor.  

Gemensamt serveringsutrymme 

 Servering i gemensamt serveringsutrymmen 2 700 kr  

Ändrade förutsättningar i tillståndshavande bolag 

 Ändringar i bolag med tillstånd 4 800 kronor. 

Anmälan 

 Catering, anmälan och godkännande av lokal, vid första tillfället 300 kronor.  
 Catering, anmälan och godkännande av lokal som redan tidigare godkänts 200 

kronor. 
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Kunskapsprov 

Avgiften för kunskapsprovet gäller även för dig som söker tillstånd i Göteborg under 2021. 

 Avgift för att göra kunskapsprov är 1 300 kronor per provtillfälle. 

Fast avgift för tillsyn  

Den fasta tillsynsavgiften gäller för alkoholservering till allmänheten och slutet sällskap där 
serveringen sker året runt eller årligen under en viss tidsperiod. Avgiften faktureras en gång 
per år. 

 Fast tillsynsavgift vid servering till slutet sällskap, 1 600 kronor per kalenderår.  
 Fast tillsynsavgift vid servering till allmänheten, 2 700 kronor per kalenderår. 

Rörlig avgift för tillsyn vid servering till allmänheten 

Den rörliga tillsynsavgiften betalas av tillståndshavare med tillstånd att servera alkohol till 
allmänheten året runt eller årligen under en viss tidsperiod. Avgiften faktureras en gång varje 
år. 

Rörlig avgift för tillsyn 
Avgiftsklass Årsomsättning Avgift per år 
1 500 000 kr  2 100 kr 
2 500 001 - 1000 000 kr 5 400 kr  
3 1 000 001 - 2 000 000 kr 8 600 kr  
4 2 000 001 - 5 000 000 kr 10 700 kr 
5 5 000 001 - 10 000 000 kr 12 900 kr 
6 10 000 001 - 15 000 kr 

Vid sen serveringstid 

Avgiften för sen serveringstid gäller för alkoholservering till allmänheten och slutet sällskap 
där serveringen sker året runt eller årligen under en viss tidsperiod. Avgiften faktureras 
årligen. 

 Öppettid till klockan 02.00, 1 100 kronor.  
 Öppettid till klockan 03.00, 2 100 kronor.  
 Öppettid till klockan 04.00, 5 400 kronor.  
 Öppettid till klockan 05.00, 7 500 kronor. 
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Förseningsavgift  

Om du lämnar in restaurangrapporten för sent får du betala en förseningsavgift. 
Förseningsavgiften faktureras tillsammans med avgiften för tillsyn. 

 Försenad restaurangrapport, 500 kronor.
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2021-04-09  

 

Miljöförvaltningen Besöksadress: Karl Johansgatan 23 Telefon: 031-365 00 00 
Box 7012 E-post: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se 
402 31 GÖTEBORG Internet: www.goteborg.se/miljoforvaltningen 

Bankgiro: 338-7537 
Org.nr.: 212000-1355 

 
Sida 1 av 2

 
Tilläggsavtal till ”avtal om samverkan” 
 
Mellan Göteborgs Stad, Tillståndsenheten, Miljöförvaltningen (nedan kallad Tillståndsenheten) och Tjörns 
kommun, har följande tilläggsavtal ingåtts. 
 
1. Parter 
 
Tjörns kommun 
Org.nr.: 212000-1306 
Adress: Tjörns kommun, 471 80 Skärhamn 
 
Miljöförvaltningen 
Org.nr.: 212000 -1355  
Adress: Box 7012, 402 31 Göteborg 
Tel: 031-367 90 91 
 
2. Bakgrund 
 
Göteborgs Stads kommunfullmäktige har fattat beslut om nya avgifter för serveringstillstånd enligt 
alkohollag (2010:1622) för året 2021. 
 
Kommunfullmäktiges sammanträdesdatum: 2021-03-25 
 
Stödåtgärder för restaurangnäringen avseende taxa gällande alkoholserveringstillsyn och ansökan om 
serveringstillstånd § 20, 1640/20 
 
Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag:  

 Taxa gällande alkoholserveringstillsyn samt ansökan om serveringstillstånd 2021 i Göteborgs 
kommun fastställs till 0 kr. 

 
Tillståndsenheten och Tjörns kommun har ingått avtal om samverkan med stöd av 9 kap. 37 § 
kommunallagen (2017:725) (KL) med de begränsningar som följer av 6 kap. 38 §, samma lagstiftning. 
Avtalet undertecknades den 2019-07-04 (Tillståndsenheten) respektive 2019-06-28 (Tjörns kommun). 
 
Av avtalet framgår att Tjörns kommun uppdrar åt Tillståndsenheten att för Tjörns kommun bland annat 
utföra de uppgifter som åligger kommunen enligt alkohollag (2010:1622). Punkt tre (3). 
 
Av avtalet framgår också att samtliga ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen för Tjörns 
kommun faktureras av Tillståndsenheten och tillfaller Tillståndsenheten. Punkt fyra (4). 
 
Vidare framgår att Tjörns kommun ska besluta om och följa de nivåer för ansöknings- och tillsynsavgifter 
som beslutats av Göteborg Stad. Punkt tre (3). 
 
Av punkt tio (10) framgår att avtalet kan, på initiativ av parterna, under pågående avtalsperiod omförhandlas. 
Ändringar och tillägg i avtalet ska vara skriftliga och undertecknade av behörig företrädare för båda parter 
för att vara giltiga. 
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3. Tillägg 
 
Genom detta tillägg avtalas att Tjörns kommun, för året 2021, inte är bundna att följa de nivåer för 
ansöknings- och tillsynsavgifter som beslutats av Göteborg Stad enligt alkohollagen. Skulle Tjörns kommun 
besluta att ändra sina avgiftsnivåer på ett sådant sätt att Tillståndsenheten inte längre har kostnadstäckning 
för sin verksamhet ska Tjörns kommun bekosta sin del av Tillståndsenhetens verksamhet med egna medel. 
Beräkningen av Tillståndsenhetens kostnader ska utgå från de per den 31 december 2020 gällande 
avgiftsnivåerna för avgifter enligt alkohollagen beslutade av Göteborgs Stad jämte indexuppräkning för 
2021. Tillståndsenheten kommer att fakturera Tjörns kommun för uteblivna tillsynsavgifter samt för 
uteblivna ansökningsavgifter. Fakturering kommer att ske med som kortast intervall månadsvis. 
 
Om Tjörns kommun beslutar att ändra avgiftsnivåerna så ska den meddela Tillståndsenheten detta. 
 
Om Tillståndsenheten får ökade kostnader på grund av att Tjörns kommun ändrar sina avgiftsnivåer, till 
exempel genom ökad administration för återbetalning av redan betalade avgifter, får Tillståndsenheten 
fakturera Tjörns kommun för dessa kostnader då det bedöms skäligt. 
 
4. Avtalstid och uppsägning 
 
Tilläggsavtalet gäller från och med att det undertecknats till och med 2021-12-31. 
 
Tilläggsavtalet kan inte sägas upp. 
 
5. Tilläggsavtalets förtida upphörande 
 
Part är berättigad att häva tilläggsavtalet om den andra parten väsentligen bryter mot sina förpliktelser och 
därefter inte vidtar rättelse utan dröjsmål efter skriftlig anmaning. 
Vid upprepade avtalsbrott av väsentlig betydelse har part rätt att häva tilläggsavtalet. 
 
6. Tvist 
 
Tvist med anledning av detta tilläggsavtal ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Om 
parterna inte når en överenskommelse ska tvist avgöras i allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första 
instans, med tillämpning av svensk rätt. 
 
Detta tilläggsavtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna har tagit var sitt. 
 
Göteborg den 2021-          - 
 
 

Tjörn den 2021-          - 
 
 

Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad 
 
 

Tjörns kommun 
 
 

 
 
Anna Ledin, förvaltningsdirektör 

 
 
Namn, roll 
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Tjänsteutlåtande om avgiftstaxa 2021 för 
serveringstillstånd alkohol 

Förslag till beslut 
Tjänsteutlåtandet lämnas utan förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Göteborgs stad har sedan 2011 hand om Tjörns handläggning och tillsyn 
enligt alkohollagen. Göteborgs stad tar inte ut någon avgift från 
kommunen. Handläggningen finansieras genom att Göteborgs stad tar ut 
en avgift från näringsidkare dels för ansökan av nya eller ändrade 
serveringstillstånd och för tillsyn av serveringsställen. 
Kommunfullmäktige i Tjörns kommun har tidigare beslutat att tillämpa 
den taxa som Göteborgs stad vid varje tidpunkt fastställer för hantering 
av serveringstillstånd och tillsyn. 
  
Kommunfullmäktige i Göteborgs stad har nu beslutat att under 2021 
nedsätta samtliga avgifter gällande ansökan och tillsyn enligt 
alkohollagen till 0 kronor. Detta då Göteborgs stad vill stödja krögarna 
under coronapandemin. Finansieringen av detta tas från kommuncentrala 
medel avsatta för att stödja näringslivet under Corona-krisen. 

Tjörns kommun har nyligen tecknat ett tilläggsavtal med Göteborgs stad 
som gör att Tjörn inte är förpliktigad att följa Göteborgs stads beslut om 
s.k. nolltaxa. 

Förvaltningen överlåter till Kommunstyrelsen, med stöd i att där finns 
kompetens kring näringslivsfrågor, att ta ställning till om även Tjörns 
kommun ska nedsätta avgiften till 0 kronor. En nedsättning av avgiften 
kommer att innebära att Göteborgs stad fakturerar Tjörns kommun det 
intäktsbortfall som nedsättningen av avgift innebär.  

Socialförvaltningen bedömer att en sådant stöd inte kan finansieras inom 
förvaltningens budgetram. Förvaltningen bedömer också att det inte är 
inom Socialnämndens kompetensområde att fatta beslut om 
näringslivsstöd. Socialnämnden föreslås därför att besluta att hänskjuta 
beslut om ev. nolltaxa eller inte till Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige för bedömning och beslut.  
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Förslag på avgiftstaxa för alkoholserveringstillsyn samt avgift för 
ansökan om serveringstillstånd för 2021 biläggs ärendet.  

 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2010-04-15, § 47 
Kommunstyrelsen 2010-03-25, § 46 
Socialnämnden 2010-03-24, § 74 

 

Samverkan 
Ärendet bedöms inte vara i behov av facklig samverkan under 
utredningsfasen.  

 

Bilagor 
1. Tilläggsavtal till ”avtal om samverkan” med Göteborgs stad  

2. Avgiftstaxa för alkoholserveringstillsyn samt avgift för ansökan 
om serveringstillstånd 2021 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

 

Ärendet  
Tjörns kommun har sedan 2011 genom avtal uppdragit åt Göteborgs stad 
att utföra handläggning och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen 
för kommunens räkning. Göteborgs stad utför även handläggning och 
tillsyn för Ale, Partille, Kungälv, Stenungsund och Öckerös kommuner.  
I mars 2021 beslutade kommunfullmäktige i Göteborgs stad att taxa 
gällande alkoholserveringstillsyn samt ansökan om serveringstillstånd 
2021 ska nedsättas till 0 kronor. Tjörns kommun har tecknat ett 
tilläggsavtal med Göteborgs stad som gör att Tjörn inte är förpliktigad att 
följa Göteborgs beslut. Majoriteten av de kommuner som likt Tjörn 
nyttjar Göteborgs Stads Tillståndsenhet har muntligt aviserat att de har 
för avsikt att följa Göteborgs Stads beslut om 0-taxa. 
 

335



 

  3 (5)    

2021-05-06 Dnr 2021/89-702 

 

 

 
Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr 212000-1306 

Fax 0304-60 10 19 BG 641-9741 Tjörns kommun 
471 80 Skärhamn 

Kroksdalsvägen 1 
E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se 

 
 

Pandemin bedöms ha en stor påverkan på restaurangers möjlighet att 
bedriva verksamhet. På Tjörn finns för närvarande 27 serveringsställen 
med stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten. Samtliga dessa 
serveringsställen måste enligt nu gällande föreskrifter och 
rekommendationer begränsa antalet sittande, säkerställa att trängsel inte 
uppstår samt stänga verksamheten senast 20.30.  
 
Under 2020 upplevde många berörda näringsidkare en förändrad 
situation kring möjligheten att bedriva sin verksamhet. Till exempel 
reglerades antalet platser i restaurangen genom trängselrestriktioner. 
Trots det, och tack vare en bra sommarsäsong och en ökad lojalitet hos 
Tjörnborna, klarade sig många verksamheter under förutsättningarna bra. 
Under slutet av 2020 och början av 2021 har dock restriktionerna fått mer 
kännbara konsekvenser för näringen. Om dessa lättar under innevarande 
månad ser vi att det kan finnas en möjlighet för näringen att återhämta sig 
under sommarmånaderna, men om restriktionerna kvarstår finns risken 
att vi står inför flera konkurser och förlorade arbetstillfällen i kommunen 
som följd. Hittills under 2020 och 2021, har vi dock varit helt förskonade 
från konkurser inom restaurang- och hotellnäringen. Det totala antalet 
konkurser inom samtliga näringar minskade på Tjörn under 2020 i 
jämförelse med 2019.  För att underlätta för näringslivet och stödja det i 
en svår tid kan det finnas skäl för kommun att likt Göteborg ska nedsätta 
avgifterna för ansökningar och tillsyn till 0 kr. Men i skrivande stund är 
detta inte entydigt utan beror på hur utvecklingen blir framåt.  
 
Socialförvaltningen föreslår dock oavsett detta Socialnämnden att fatta 
beslut om att föreslå Kommunfullmäktige ta ut avgiftstaxa för 2021 om 
det är Socialnämnden som ska stå för ev. intäktsbortfall. Detta för att 
säkra nämndens grunduppdrag inom vård och omsorg.  

Förslag på avgiftstaxa för alkoholserveringstillsyn samt avgift för 
ansökan om serveringstillstånd för 2021 biläggs ärendet.  

 
Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen bedömer att en avgiftsnedsättning till s.k. nolltaxa skulle 
innebära att kostnaderna för Tjörns kommun ökar med ca 210 000 kr.  
Det beror på att kommunen inte betalar någon avgift till Göteborgs stad 
för den handläggning och tillsyn som staden utför idag. Göteborgs stad 
finansierar sin handläggning och tillsyn genom de avgifter som 
serveringsställen betalar in. Tar de inte ut avgift av näringsidkarna 
faktureras i stället Tjörns kommun för de kostnader som Göteborgs stad 
har.  
 
Av det tilläggsavtal som har tecknats med Göteborgs stad framgår att om 
Tjörns kommun skulle besluta att ändra sina avgiftsnivåer på ett sådant 

336



 

  4 (5)    

2021-05-06 Dnr 2021/89-702 

 

 

 
Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr 212000-1306 

Fax 0304-60 10 19 BG 641-9741 Tjörns kommun 
471 80 Skärhamn 

Kroksdalsvägen 1 
E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se 

 
 

sätt att Göteborg inte längre har kostnadstäckning för sin handläggnings- 
och tillsynsverksamhet ska Tjörns kommun bekosta sin del av Göteborgs 
stads kostnader med egna medel. Beräkningen av kostnaderna ska utgå 
från de per den 31 december 2020 gällande avgiftsnivåerna för avgifter 
enligt alkohollagen beslutade av Göteborgs stad jämte indexuppräkning 
för 2021. Om redan inbetalda avgifter ska återbetalas kommer Göteborgs 
stad utöver uteblivna ansöknings- och tillsynsavgifter även att fakturera 
Tjörns kommun för de administrativa kostnader som uppstår. Det är svårt 
att på förhand fastställa hur höga kostnaderna kan komma att bli för 
Tjörns kommun. Under år 2020 uppgick intäkterna från serveringsställen 
i Tjörns kommun till totalt cirka 210 000 kronor.   
 
Förvaltningen bedömer att avgifterna för 2021 sannolikt kan komma att 
uppgå till samma nivå som 2020 rent intäktsmässigt. Men siffran är 
osäker då den också beror på hur många som ansöker om tillstånd för 
2021.  
Finansiering bedöms inte kunna ske inom ram hos Socialnämnden och 
nämnden bedömer också att det inte är inom dess kompetensområde att 
bedriva och ge näringspolitiskt stöd. Socialförvaltningen bedömer att 
frågan behöver gå vidare till Kommunfullmäktige för ställningstagande 
om även Tjörns kommun ska tillämpa s.k. nolltaxa för 2021 eller om 
Tjörns kommun ska fortsätta att ta ut den taxa som skulle tas ut av 
Göteborgs Stad om de inte beslutat om nolltaxa.  
 
Om Kommunfullmäktige beslutar om nolltaxa utifrån näringspolitiska 
ställningstaganden bör dessa merkostnader belasta Kommunstyrelsen och 
inte Socialnämnden enligt förvaltningens bedömning.  
 
Juridiska bedömningar 
Av alkohollagen (2010:1622) följer att kommunen har möjlighet att ta ut 
avgifter för tillstånd och tillsyn gällande serveringstillstånd. Grunderna 
för avgiftsuttaget får bestämmas av kommunfullmäktige och ska följa de 
allmänna principerna i kommunallagen om självkostnad och likställighet. 
Principerna innebär att de som ska betala avgifter enligt alkohollagen ska 
behandlas lika, avgiftsuttaget för samma typ av tjänst ska vara lika stort 
och kommunen får inte ta ut en större avgift än vad det kostar för 
kommunen att bedriva verksamheten.  
 
I kommunallagen (2017:725) finns regler om kommunens möjlighet att 
på olika sätt stötta det egentliga näringslivet. Kommunens möjligheter att 
lämna stöd till näringsidkare är ytterst små. Det finns ett visst utrymme i 
2 kap. 8 § kommunallagen; kommunen får genomföra åtgärder för att 
allmänt främja näringslivet i kommunen. För att kommunen ska kunna ge 
enskilda näringsidkare stöd krävs så kallade synnerliga skäl för det. Att 
efterskänka en avgift eller ge ett bidrag till en enskild näringsidkare utan 
synnerliga skäl utgör ett otillåtet gynnande av enskild. 
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Den pågående pandemin har aktualiserat frågan om kommunens 
möjlighet att besluta om nedsättning av avgifter enligt taxa för att 
underlätta för särskilt utsatta branscher. Restaurangbranschen är en 
bransch som drabbats hårt av pandemin. Förvaltningen ser att ett beslut 
om nedsättning av avgifter enligt taxan för alkoholserveringstillstånd och 
alkoholserveringstillsyn för år 2021 skulle kunna vara ett sätt att allmänt 
främja näringslivet i kommunen. Om det beslutas är också bedömningen 
att alla som ska betala avgift enligt taxan också behandlas lika. Om 
Tjörns kommun beslutar om ett sådant stöd att inrätta nolltaxa på dess 
avgifter 2021 ska därför de som redan hunnit betala avgifter för 2021 då 
få dem återbetalda. Rent juridiskt bedöms ett sådant stöd som en 
nedsättning av avgiftstaxan kunna inrymmas inom det allmänna stödet 
till näringslivet som kommunen har möjlighet att ge. 
 

 

Barnperspektivet 
Ett eventuellt stöd till näringslivet bedöms inte påverka barns möjlighet 
till en god utveckling så länge det inte påverkar den kärnverksamhet 
negativt som kommunen och dess förvaltningar ger målgruppen i sina 
grunduppdrag.  
 

 

 

Shuja-At Noormohamed 
Förvaltningschef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-26 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 127 

Avgifter serveringstillstånd 2021 

2021/89 

Beslut 
1. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att ej 

ta ut någon avgift för 2021 gällande serveringstillstånd 
samt tillsyn alkohol. Socialnämnden föreslår att kostnaden 
ska belasta Kommunstyrelsens näringslivskonto.  

2. Paragrafen är omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
Göteborgs stad har sedan 2011 hand om Tjörns handläggning och 
tillsyn enligt alkohollagen. Göteborgs stad tar inte ut någon avgift 
från kommunen. Handläggningen finansieras genom att 
Göteborgs stad tar ut en avgift från näringsidkare dels för ansökan 
av nya eller ändrade serveringstillstånd och för tillsyn av 
serveringsställen. Kommunfullmäktige i Tjörns kommun har 
tidigare beslutat att tillämpa den taxa som Göteborgs stad vid 
varje tidpunkt fastställer för hantering av serveringstillstånd och 
tillsyn.  

Kommunfullmäktige i Göteborgs stad har nu beslutat att under 
2021 nedsätta samtliga avgifter gällande ansökan och tillsyn enligt 
alkohollagen till 0 kronor. Detta då Göteborgs stad vill stödja 
krögarna under coronapandemin. Finansieringen av detta tas från 
kommuncentrala medel avsatta för att stödja näringslivet under 
Corona-krisen. 

Tjörns kommun har nyligen tecknat ett tilläggsavtal med 
Göteborgs stad som gör att Tjörn inte är förpliktigad att följa 
Göteborgs stads beslut om s.k. nolltaxa. 

Förvaltningen överlåter till Kommunstyrelsen, med stöd i att där 
finns kompetens kring näringslivsfrågor, att ta ställning till om 
även Tjörns kommun ska nedsätta avgiften till 0 kronor. En 
nedsättning av avgiften kommer att innebära att Göteborgs stad 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-26 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

fakturerar Tjörns kommun det intäktsbortfall som nedsättningen 
av avgift innebär.  

Socialförvaltningen bedömer att en sådant stöd inte kan 
finansieras inom förvaltningens budgetram. Förvaltningen 
bedömer också att det inte är inom Socialnämndens 
kompetensområde att fatta beslut om näringslivsstöd. 
Socialnämnden föreslås därför att besluta att hänskjuta beslut om 
ev. nolltaxa eller inte till Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige för bedömning och beslut.  

Förslag på avgiftstaxa för alkoholserveringstillsyn samt avgift för 
ansökan om serveringstillstånd för 2021 biläggs ärendet.  

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2010-04-15, § 47 
Kommunstyrelsen 2010-03-25, § 46 
Socialnämnden 2010-03-24, § 74 

Samverkan 
Ärendet bedöms inte vara i behov av facklig samverkan under 
utredningsfasen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-05-06 
Tilläggsavtal till ”avtal om samverkan” med Göteborgs stad 
Avgiftstaxa för alkoholserveringstillsyn samt avgift för ansökan 
om serveringstillstånd 2021 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Gun Alexandersson-Malm (L) föreslår att nämnden föreslår 
Kommunfullmäktige att besluta att ej ta ut någon avgift för 2021 
gällande serveringstillstånd samt tillsyn alkohol. Socialnämnden 
föreslår att kostnaden ska belasta Kommunstyrelsens näringslivskonto. 

 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

340



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-06-03 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 120 

Revidering av reglemente för Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund 

2021/151 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
godkänna ändring av reglemente för förbundsdirektionen i Södra 
Bohusläns Räddningstjänstförbund i enlighet med 
förbundsdirektionens hemställan, se bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.  

Sammanfattning 
Förbundsdirektionen i Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
har begärt att medlemskommunerna ska besluta om en förändring 
av direktionens reglemente. 

Den föreslagna förändringen innebär att kallelse till sammanträde 
i undantagsfall kan sändas ut senare än sju dagar innan 
sammanträdet.  

Ändringen syftar till att göra det möjligt att snabbt kunna kalla till 
extra sammanträde för det fall behov uppstår. 

Tidigare beslut 
Direktionen Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 2021-04-20, 
§ 40 
Kommunfullmäktige 2016-09-21, § 154 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-05-24 
Protokollsutdrag Förbundsdirektionen Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund 2021-04-20 § 40, bilaga 1 
Reglemente i nuvarande lydelse, bilaga 2  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansson (-) fd (SD) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) 

 2021-05-24 Dnr 2021/151-003 

Kommunstyrelsen 

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

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Tjänsteutlåtande - Revidering av reglemente för 
förbundsdirektionen i Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna 
ändring av reglemente för förbundsdirektionen i Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund i enlighet med förbundsdirektionens 
hemställan, se bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.  

Sammanfattning 
Förbundsdirektionen i Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund har 
begärt att medlemskommunerna ska besluta om en förändring av 
direktionens reglemente. 

Den föreslagna förändringen innebär att kallelse till sammanträde i 
undantagsfall kan sändas ut senare än sju dagar innan sammanträdet.  

Ändringen syftar till att göra det möjligt att snabbt kunna kalla till extra 
sammanträde för det fall behov uppstår. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2016-09-21, § 154 

Bilagor 
Protokollsutdrag Förbundsdirektionen Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund 2021-04-20 § 40, bilaga 1 
Reglemente i nuvarande lydelse, bilaga 2  

Beslutet skickas till 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
 
Evike Sandor 
Kommundirektör
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-06-03 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 121 

Beslut om återbetalning av arvode 

2021/180 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. att R L skall återbetala felaktigt utbetalt arvode. 
2. att fakturera på aktuellt belopp avseende åren 2020 och 2021: 

13mån x 4104 kronor, vilket innebär totalt 53 784 kr där skatt utgör 
16 135 kr. 

3. att uppdra ekonomiavdelning att med R L överenskomma om 
villkor för denna fakturas likvidering. 

4. att i övrigt uppdra HR-avdelningen att med RL snarast göra en 
kontroll av löneavier för åren 2020-2021 

 
Sammanfattning 
Efter en genomgång av gjorda utbetalningar av arvoden till 
förtroendevalda har kommunstyrelsens förvaltning upptäckt att 
ledamoten i kommunstyrelsen, Rikard Larsson, under tiden januari 
2020 till och med januari 2021 dvs. totalt 13 månader erhållit ett 
felaktigt månadsarvode motsvarande det som utgår till ledamöter i 
kommunstyrelsens arbetsutskott ( 8 procent ). Rikard Larson är ej 
ledamot i KSAU utan är invald som ersättare. 

Förvaltningen har så fort detta upptäcktes informerat RL om detta 
förhållande och uppmanat honom att snarast reglera detta genom 
återbetalning av felaktigt utbetalt belopp. 

En omfattande kommunikation har förevarit mellan RL och 
förvaltningens berörda tjänstepersoner för att få klarhet i de faktiska 
förhållandena. 

Kontakt togs mellan R L och handläggare på SOL TAK, varpå 
handläggare erbjöd R L avdrag på kommande lön eller faktura. R L 
ville dra av skulden via sin löneutbetalning, vilket gjordes 27 april. 

Efter 27 april har R L ifrågasatt sin skyldighet att återbetala det av 
förvaltningen redovisade felaktigt utbetalade arvodet. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-06-03 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

R L har begärt att ett politiskt beslut fattas om denna 
återbetalningsskyldighet som grund för kommunens 
återbetalningskrav. Detta bland annat för att kunna hantera de 
skattemässiga konsekvenserna. Detta har resulterat i att kommunen har 
återbetalat den lön som dragits den 27 april. 

Den totala skulden har för närvarande lagts på en faktura i avvaktan på 
beslut. 

Tidigare beslut 
Arvodesberedningen 2021-05-24, § 8 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag arvodesberedningen 2021-05-24/§ 8 
 
Jäv 
Rikard Larsson (S) anmäler jäv och lämnar lokalen under ärendets 
behandling. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M), Martin Johansson (-) fd (SD), Benny Halldin (S) 
föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arvodesberedningens förslag. 

Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska uppdra 
ekonomiavdelningen att mellan parterna överenskomma om villkor för 
att återbetala felaktigt utbetalt arvode. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Bo Bertelsens (M) med 
fleras förslag väljs. 
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Protokoll från Arvodesberedningens möte 2021-05-24 

Tid: 

Plats: 

Närvarande: 

18:00 - 19:30 

Digitalt via Teams 

Anders G Högmark (M), ordförande 
Benny Halldin (S), vice ordförande 
Gunnemar Olsson (L), ledamot 
Inga Olsson (C), ledamot 
Peter Gustavsson (TP), ledamot 
Jeanette Lagervall (V), ledamot 
Carl Bloom (MP), ledamot 
Lothy Wärn, digital assistent åt Carl Bloom 
Johan Nilsson, kommunsekreterare 

§ 1.

Thord Jansson (SD), adjungerad 
Sara Alfredsson, HR-chef 

Rikard Simensen (SD), ledamot 
Roland Flyckt (KD), ledamot 

Ordförande öppnar mötet

ej närvarande 
ej närvarande 

I samband med mötets öppnande godkänner arvodesberedningen att ledamot Carl
Bloom (MP) får digital assistans av Lothy Wärn.

Arvodesberedningen beslutar även att adjungera Thord Jansson (SD) vid dagens 
sammanträde då ordinarie ledamot Rikard Simensen (SD) fått förhinder. 

§ 2.
Val av justeringsperson
Till att justera dagens protokoll valdes Benny Halldin (S).

§ 3. Fastställande av dagordning
Arvodesberedningen fastställer dagordningen med följande tillägg:

- Arvode för adjungerade förtroendevalda i kommunstyrelsen och barn- och
utbildningsnämnden
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§ 8. Övrig arvodesfråga - muntlig föredragning
Efter en genomgång av gjorda utbetalningar av arvoden till förtroendevalda har 
kommunstyrelsens förvaltning upptäckt att ledamoten i kommunstyrelsen, Rikard 
Larsson, under tiden januari 2020 till och med januari 2021 dvs. totalt 13 månader 
erhållit ett felaktigt månadsarvode motsvarande det som utgår till ledamöter i 
kommunstyrelsens arbetsutskott ( 8 procent ). Rikard Larson är ej ledamot i KSAU 
utan är invald som ersättare. 

Förvaltningen har så fort detta upptäcktes informerat RL om detta förhållande och 
uppmanat honom att snarast reglera detta genom återbetalning av felaktigt utbetalt 
belopp. 

En omfattande kommunikation har förevarit mellan RL och förvaltningens berörda 
tjänstepersoner för att få klarhet i de faktiska förhållandena. 

Kontakt togs mellan R L och handläggare på SOL TAK, varpå handläggare erbjöd R 
L avdrag på kommande lön eller faktura. R L ville dra av skulden via sin 
löneutbetalning, vilket gjordes 27 april. 

Efter 27 april har R L ifrågasatt sin skyldighet att återbetala det av förvaltningen 
redovisade felaktigt utbetalade arvodet. 

R L har begärt att ett politiskt beslut fattas om denna återbetalningsskyldighet som 
grund för kommunens återbetalningskrav. Detta bland annat för att kunna hantera de 
skattemässiga konsekvenserna. Detta har resulterat i att kommunen har återbetalat 
den lön som dragits den 27 april. 

Den totala skulden har för närvarande lagts på en faktura i avvaktan på beslut. 
Mot bakgrund av dessa redovisade omständigheter samt kompletterande information 
av HR chefen beslutar Arvodesberedningen enhälligt att föreslå kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige att besluta: 

- att R L skall återbetala felaktigt utbetalt arvode
- att fakturera på aktuellt belopp avseende åren 2020 och 2021:

13mån x 4104 kronor, vilket innebär totalt 53 784 kr där skatt utgör 16 135 kr.
- att uppdra ekonomiavdelning att med R L överenskomma om villkor för denna

fakturas likvidering.
- att i övrigt uppdra HR-avdelningen att med RL snarast göra en kontroll av

löneavier för åren 2020-2021
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Vid protokollet 

Johan Nilsson 
Sekreterare 

Benny Halldin 
Vice ordförande 

357



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-06-03 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 122 

Ändring av föreskrift om förbud mot att vistas på särskilt 
angivna platser i kommunen 

2021/133 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
upphäva kommunfullmäktiges beslut 2021-05-20/§ 105 om 
antagande av föreskrift om förbud mot att vistas på särskilt 
angivna platser i kommunen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 20 maj 2021 att anta föreskrift 
om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser i kommunen. 
Föreskriften innebär att kommunstyrelsen har möjlighet att 
besluta om vistelseförbud för vissa angivna platser, bland annat 
kommunens badplatser, då det föreligger påtaglig risk för 
trängsel.  

I beslutet gjorde kommunfullmäktige uttryckligen undantag för 
den simskoleverksamhet som bedrivs på badplatserna. Sådan 
verksamhet skulle därmed inte omfattas av ett eventuellt beslutat 
vistelseförbud.  

Förvaltningen bedömer emellertid att det aktuella undantaget 
innebär att föreskrifterna inte går att tillämpa och att de därför bör 
ändras.  

Förvaltningen föreslår därför kommunfullmäktige att ändra 
föreskriften på det sätt som framgår av bilaga 1 till 
tjänsteutlåtandet.  

I anslutning till kommunstyrelsens sammanträde har det även 
uppmärksammats att regeringen, i sin plan om avveckling av 
restriktioner, avser att upphäva kommunernas möjlighet att 
besluta om vistelseförbud på särskilt angivna platser, preliminärt 
15 juli. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021-05-20, § 105 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-06-03 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen 2021-05-06, § 93 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-22, § 112 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-05-03, § 62 
Socialnämnden 2021-05-03 (delegationsbeslut) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-05-27 
Förslag till ändrad föreskrift om förbud mot att vistas på särskilt 
angivna platser i kommunen, bilaga 1 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-04-27, bilaga 2 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige besluta att upphäva kommunfullmäktiges beslut 
2021-05-20/§ 105 om antagande av föreskrift om förbud mot att vistas 
på särskilt angivna platser i kommunen. 

Bo Bertelsen (M) och Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla Gert Kjellbergs (TP) förslag. 

Benny Halldin (S) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta att ärendet 
avslutas. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Gert Kjellbergs (TP) 
förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag. 

Nej-röst för Benny Halldins (S) förslag. 

Omröstningsresultat 
6 Ja-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), George Strömbom 
(C), Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson (TP), Martin Johansson (-) fd 
(SD). 

5 Nej-röster, Magne Hallberg (KD), Tanja Siladji Dahne (MP), Rosalie 
Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Benny Halldin (S). 

Gert Kjellbergs (TP) förslag väljs.
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Kommunsty 

 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (4) 

 2021-05-25 Dnr 2021/133-213 

Kommunstyrelsen 

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

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Tjänsteutlåtande - Ändring av föreskrift om förbud mot 
att vistas på särskilt angivna platser i kommunen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ändra 
föreskrift om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser i 
kommunen på det sätt som framgår av bilaga 1 till tjänsteutlåtandet. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 20 maj 2021 att anta föreskrift om 
förbud mot att vistas på särskilt angivna platser i kommunen. 
Föreskriften innebär att kommunstyrelsen har möjlighet att besluta om 
vistelseförbud för vissa angivna platser, bland annat kommunens 
badplatser, då det föreligger påtaglig risk för trängsel.  

I beslutet gjorde kommunfullmäktige uttryckligen undantag för den 
simskoleverksamhet som bedrivs på badplatserna. Sådan verksamhet 
skulle därmed inte omfattas av ett eventuellt beslutat vistelseförbud.  

Förvaltningen bedömer emellertid att det aktuella undantaget innebär 
att föreskrifterna inte går att tillämpa och att de därför bör ändras.  

Förvaltningen föreslår därför kommunfullmäktige att ändra 
föreskriften på det sätt som framgår av bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.  

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021-05-20 § xx 
Kommunstyrelsen 2021-05-06 § 93 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-22 § 112 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-05-03 § 62 
Socialnämnden 2021-05-03 (delegationsbeslut) 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (4) 

 2021-05-25 Dnr 2021/133-213

Bilagor 
Förslag till ändrad föreskrift om förbud mot att vistas på särskilt 
angivna platser i kommunen, bilaga 1 
 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-04-27, bilaga 2 
 
Ärendet 
Kommunen har genom bestämmelser i lagen (2021:4) om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19 
(covid-19-lagen) och förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar 
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 möjlighet att 
meddela föreskrifter om förbud mot att vistas på vissa platser.  
 
Med stöd av dessa bestämmelser beslutade kommunfullmäktige den 20 
maj 2021 att ge kommunstyrelsen möjlighet att införa vistelseförbud för 
vissa angivna platser, bland annat kommunens badplatser, när det 
föreligger påtaglig risk för trängsel. 
 
Kommunstyrelsen har genom kommunfullmäktiges beslut rätt att 
införa förbud mot att vistas på de kommunala badplatserna, området 
kring Sundsby Säteri (parkyta, scenyta och köksträdgård) samt 
grusplanenen vid Röavallen. 
 
Kommunfullmäktige gjorde i beslutet uttryckligen undantag för den 
simskoleverksamhet som bedrivs på de kommunala badplatserna 
under sommarmånaderna.  
 
Kommunala föreskrifter måste utformas på ett sådant sätt att det är 
möjligt att tillämpa dem. Föreskrifterna måste således formuleras så att 
allmänheten kan förstå deras innebörd och de som övervakar 
efterlevnaden kan avgöra när föreskrifterna följs respektive överträds.1 
 
Ett förbud mot att vistas på särskilt angiven plats innebär att det inte är 
tillåtet att beträda det aktuella området. Det är exempelvis inte möjligt 
att hålla en allmän sammankomst eller offentlig tillställning på platsen. 
 
Av allmänna principer följer dock att myndigheters personal i 
tjänsteutövning får vidta nödvändiga och trängande åtgärder på en 

 
1 Jfr HFD 2018 ref. 75 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 (4) 

 2021-05-25 Dnr 2021/133-213

sådan plats. Förbudet omfattar således inte myndighetspersonal när det 
finns ett behov av att dessa kan beträda området. 
 
Överträdelser av kommunala föreskrifter om vistelseförbud är 
straffsanktionerade och kan leda till penningböter. Det är polisen som 
bevakar och beivrar överträdelser.  
 
Om simskoleverksamhet undantas från ett beslutat vistelseförbud finns 
det risk att det uppkommer svårigheter för polisen att tillse att förbudet 
efterlevs. Detta då simskolans personal, elever och anhöriga ges 
möjlighet att beträda det aktuella området utan att det klarlagts t.ex. 
vem som ska anses som anhörig, under vilka tider dessa personer får 
vara inom det aktuella området m.m. Detta riskerar i sin tur att leda till 
sådana gränsdragningsproblem att föreskrifterna i praktiken inte kan 
tillämpas av polisen.  
 
Ett undantag medför också att det blir otydligt för kommunmedlemmar 
och andra huruvida ett vistelseförbud verkligen gäller på den aktuella 
platsen. 
 
Med hänsyn till detta föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige att ändra föreskrifterna så att det 
beslutade undantaget stryks, se bilaga 1. 
 
Det är i sammanhanget värt att nämna att vistelseförbud endast kan 
beslutas i syfte att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Enligt 
förvaltningens bedömning kommer det krävas att smittspridningen 
ökar i betydande grad innan det blir aktuellt att tillämpa föreskrifterna 
och besluta om förbud.  
 
Även om smittspridningen skulle öka i väsentlig mån kommer 
eventuella förbud endast att gälla under sådana tider på dygnet då 
risken för trängsel är påtaglig.  
 
Det borde därmed, även om förbud införs, finnas möjlighet att bedriva 
simskoleverksamhet på de allmänna badplatserna tidigt på morgonen.  
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Det kan dock diskuteras om det vore lämpligt att samla personal, elever 
och anhöriga i en situation då smittspridningen är så pass omfattande 
att ett vistelseförbud blir aktuellt.  
 
I övrigt hänvisas till tidigare upprättat tjänsteutlåtande, bilaga 2 till 
tjänsteutlåtandet.  
 
 
 
Evike Sandor 
Kommundirektör 
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Författningens ändringar 

Beslut Diarienummer Ikraftträdande 

Kommunfullmäktige 2021-xx-xx, § xxx KS 2021/xxx 2021-06-01 
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Sida 1 (3) 
Tjörns kommuns föreskrift om förbud mot att vistas på särskilt 

angivna platser i kommunen 

Tjörns kommuns föreskrift om förbud 
mot att vistas på särskilt angivna platser 
i kommunen 

Beslutad av kommunfullmäktige i Tjörns kommun den xx 2021. 
Föreskriften gäller från och med den 1 juni 2021 till och med den 30 
september 2021.  

Tjörns kommun utfärdar med stöd av 13 § lag (2021:4) om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 
(covid-19-lagen) och 8 kap. 1 § förordning (2021:8) om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 
följande föreskrift.  

Föreskriftens innehåll och tillämpningsområde 
1 §   
När det är nödvändigt för att förhindra risk för spridning av sjukdomen 
covid-19 får förbud meddelas mot att vistas i en park, på en badplats 
eller på någon annan liknande särskild plats inom de områden och 
under de perioder som anges i bilagan till föreskriften. 

2 §   
Förbud får meddelas för särskilt angiven plats under förutsättning att 
det finns en påtaglig risk för trängsel. Förbudet får inte innebära ett 
hinder mot att förflytta sig inom riket och inte heller i övrigt innebära 
obefogade inskränkningar i enskildas frihet. Platsen förbudet gäller ska 
anges på karta. 

3 §   
Förbud är inte tillämpligt på vistelse som är föranledd av platsens drift, 
underhåll eller liknande. 

Förbud gäller inte heller för den simskoleverksamhet som bedrivs på 
kommunens badplatser.  

Vem som får fatta beslut om förbud  
4 §   
Beslut om förbud mot att vistas på särskilt angiven plats får fattas av 
kommunstyrelsen. 
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angivna platser i kommunen 

Innan beslut fattas  
5 §   
Innan kommunstyrelsen fattar beslut om förbud mot att vistas på 
särskilt angiven plats ska samråd ske med berörda aktörer. Regionens 
smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten ska ges tillfälle att yttra 
sig över förslaget. 

Giltighetstid 
6 §   
Ett beslut om förbud mot att vistas på särskilt angiven plats gäller i 
längst 14 dagar med möjlighet till förlängning med upp till ytterligare 14 
dagar. Därefter krävs ett nytt beslut om förbud.  

Beslutet ska upphävas i förtid om det inte längre behövs. 

Kungörelse av beslut 
7 §   
Beslut om förbud mot att vistas på särskilt angiven plats ska kungöras 
genom att det på kommunens anslagstavla tillkännages att protokollet 
för beslutet har justerats. 

Information  
8 §   
Information om beslutet ska framgå på den plats beslutet gäller. 

Beslutet och tillhörande handlingar skickas till Polismyndigheten, 
regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten. 

Överträdelse  
9 §   
Den som bryter mot förbud att vistas på särskilt angiven plats kan 
dömas till penningböter enligt 24 § covid-19-lagen. 
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angivna platser i kommunen 

Bilaga 
Platser i Tjörns kommun där det finns påtaglig risk för 
trängsel  

 
 

Platser Tid 
Almö badplats Samtliga badplatser 1 juni – 31 augusti 2021 
Blekets badplats  
Dyröns badplats  
Gråskärs badplats  
Gunneby badplats  
Häröns badplats  
Klädesholmens badplats  
Kåreviks badplats  
Lilla Akeröns badplats  
Linnevikens badplats  
Låkas badplats  
Olsbys badplats  
Olsnäs badplats  
Röras badplats  
Stockeviks badplats  
Toröds badplats  
Tubbevikens badplats  
Åstols badplats  
Ängevikens badplats  
  
Parkyta, scenyta samt köksträdgård 
vid Sundsby Säteri 

1 juni – 31 augusti 2021 

  
Grusplan vid Röavallen, Skärhamn 1 juni – 30 september 2021 
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Tjänsteutlåtande - Föreskrift om förbud mot att 
vistas på särskilt angivna platser i kommunen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreskrift 
om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser i kommunen i 
enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtandet. 

Sammanfattning 
Kommunen har genom bestämmelser i lagen (2021:4) om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19 och 
förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av sjukdomen covid-19 möjlighet att utfärda föreskrifter om 
förbud att vistas på vissa platser i kommunen. 

Ett vistelseförbud kan gälla en park, en badplats eller någon annan 
liknande särskild plats där det finns en påtaglig risk för att trängsel 
uppstår.  

Förvaltningen bedömer att det under sommarmånaderna finns en påtaglig 
risk för att trängsel uppstår på kommunens badplatser samt i grönområde 
i anslutning till Sundsby Säteri. Det bedöms även finnas risk för att det i 
samband med bilträffar uppstår trängsel på den grusplan som är belägen 
intill Röavallen.    

Förvaltningen föreslår därför kommunfullmäktige att anta föreskrifter 
som ger kommunstyrelsen möjlighet att besluta om tillfälliga 
vistelseförbud för de aktuella platserna. 

Bilagor 
Förslag till Föreskrifter om förbud mot att vistas inom särskilt angivna 
områden i kommunen, bilaga 1 
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Ärendet  
 
Inledning 
 
Kommunen har genom bestämmelser i lagen (2021:4) om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19 
(covid-19-lagen) och förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar 
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 möjlighet att meddela 
föreskrifter om förbud mot att vistas på vissa platser. Kommunens rätt att 
meddela föreskrifter gäller till och med den 30 september 2021.  

Platser som kan omfattas 

De aktuella bestämmelserna ger kommunen rätt att utfärda förbud mot att 
vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskild 
plats. En förutsättning för att ett förbud ska kunna utfärdas är att det finns 
en påtaglig risk för trängsel.  

Möjligheten att införa förbud mot att vistas på en särskilt angiven plats 
omfattar endast platser dit allmänheten typiskt sett har tillträde. 
Kommunen kan alltså inte förbjuda enskilda från att vistas i bostäder 
eller på arbetsplatser.  

De aktuella bestämmelserna ger inte heller kommunen rätt att besluta om 
förbud mot att vistas på sådana platser som omfattas av andra 
bestämmelser om särskilda begränsningar i covid-19-lagen, t.ex. 
köpcentrum och bibliotek.  

Det saknas också möjlighet för kommunen att besluta om förbud 
avseende sådana platser som huvudsakligen används för att förflytta sig 
från en plats till en annan, t.ex. gågator och bilvägar, fartyg och andra 
färdmedel.  

Ett beslut om förbud måste vara väl avvägt 

Det är viktigt att föreskrifterna inte innebär förbud av sådan omfattning 
att det utgör hinder mot att förflytta sig inom riket eller i övrigt innebär 
obefogade inskränkningar i enskildas rörelsefrihet. 

För att en föreskrift inte ska vara för långtgående ska förbudets 
geografiska omfattning vara väl avvägt i förhållande till syftet och 
behovet av att förebygga smittspridning.  

Dessutom bör föreskriftens förbud enbart gälla under sådana tider då det 
finns påtaglig risk för att trängsel uppstår. Om det efter föreskriftens 
antagande visar sig att risken för trängsel på en specifik plats har upphört, 
bör kommunen besluta att upphäva föreskriften.  
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Beslutande organ 

Det är kommunen som får utfärda föreskrifter om förbud enligt 
förordningen. Bestämmelserna anger inte på vilken nivå beslut om 
förbud med stöd av bemyndigandet ska fattas. Beslutanderätten utgår 
därmed från kommunfullmäktige. Behov av korta beslutsvägar och snabb 
beredningsprocess talar emellertid för att det finns anledning att överlåta 
viss beslutanderätt på kommunstyrelse eller annan nämnd. 

Rätten att utfärda föreskrifter utgör normgivningsmakt. Förutsättningarna 
för att överlåta normgivningsmakt till kommunstyrelsen/annan nämnd 
måste bedömas med hänsyn till både regeringsformen (1974:152) och 
kommunallagen (2017:725). Regeringsformen ger grundlagsskydd för ett 
antal fri- och rättigheter. I dessa ingår den fria rörligheten. Det ligger 
därför nära till hands att se förbudsförskrifter inom det aktuella området 
som en sådan fråga av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
som faller inom kommunfullmäktiges exklusiva beslutanderätt. 

Trots att beslut om vistelseförbud är en uppgift för kommunfullmäktige 
finns det viss möjlighet att delegera beslutanderätten till 
kommunstyrelse/annan nämnd. Detta om bemyndigandet förenas med 
villkor som minskar de aktuella förbudens ingripande karaktär. Det kan 
handla om att förbud bara får gälla under korta perioder och inom vissa 
angivna och begränsade områden.  

För att möjliggöra delegering av beslutanderätten i förevarande fall bör 
därför kommunfullmäktige ta ställning till vilka platser som kan bli 
aktuella för ett förbud. Kommunfullmäktige bör också bestämma under 
vilka förutsättningar ett förbud får införas samt under vilken tid ett sådant 
förbud får gälla. Genom denna konstruktion begränsas utrymmet att fatta 
beslut om förbud i sådan omfattning att det bedöms vara möjligt att 
överlåta beslutanderätten till kommunstyrelsen. 

Samråd  

Innan kommunen inför ett förbud mot att vistas på en särskilt angiven 
plats ska samråd ske med berörda aktörer, t.ex. Polismyndigheten, 
länsstyrelsen samt kommuner i närområdet. Detta för att säkerställa att 
det tilltänkta förbudet är väl avvägt samt att beslutet inte får negativa 
konsekvenser för andra aktörer.  

Det ställs också krav på att smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten 
ges tillfälle att yttra sig över kommunens förslag innan ett förbud införs.  
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Påföljd vid överträdelse m.m. 

Överträdelser av kommunala föreskrifter om vistelseförbud är 
straffsanktionerade och kan leda till penningböter.  

Det är därför viktigt att de platser som omfattas av ett förbud anges på ett 
tydligt sätt. Detta dels genom skyltning och avspärrning på plats, dels 
genom kartbilder som biläggs beslutet om vistelseförbud.  

Undantag från förbud 

Ett förbud mot att vistas på särskilt angiven plats innebär att det inte är 
tillåtet att beträda det aktuella området.  

Det följer emellertid av allmänna principer att myndigheters personal i 
tjänsteutövning får vidta nödvändiga och trängande åtgärder på en sådan 
plats. Förbudet omfattar således inte myndighetspersonal när det finns ett 
behov av att dessa kan beträda området.  

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen har utrett eventuella platser som kan komma i fråga för ett 
vistelseförbud och därigenom kommit fram till att det företrädesvis är på 
kommunens badplatser som det finns en påtaglig risk för trängsel under 
sommarmånaderna (juni, juli och augusti).  

Kommunen har en kraftigt ökad befolkningsmängd under denna period 
och badplatserna har normalt sett ett stort antal besökare under dagar med 
vackert väder. Med hänsyn till att antalet besökare förväntas bli högt 
även denna sommar bedöms det finnas en påtaglig risk för att trängsel 
uppstår på badplatserna.   

Utöver badplatserna är även området kring Sundsby Säteri (parkyta, 
scenyta samt köksträdgård) välbesökt under sommaren. Det har tidigare 
rapporterats om trängsel på dessa ytor och det bedöms därför finnas en 
påtaglig risk för att trängsel kan uppstå även denna sommar.  

Förvaltningen har även inhämtat polisens uppfattning i ärendet och då 
fått till svar att det kan uppstå trängsel vid skulpturutställningen i Pilane 
samt under bilträffar på grusplanerna vid Häggvallskolan och Röavallen.  

Det har under tidigare år förekommit bilträffar på kommunens grusplaner 
med trängsel som följd. Det finns inget som talar för att intresset av 
denna typ av sammankomster skulle ha minskat innevarande år. 
Dessutom har flera kommuner i västra Sverige infört förbud mot att 
vistas på platser där bilträffar vanligtvis hålls (t.ex. parkeringar). Det 
finns anledning att tro att de personer som brukar delta vid dessa 
bilträffar därför kommer att söka sig till andra kommuner för att hålla 
sina bilträffar. Med hänsyn till detta bedöms det finnas risk för att 
bilträffar kommer att hållas på Tjörn framöver, med trängsel som följd.  

372



 

  5 (6)    

2021-04-27 Dnr  -  

 

 

 
Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr 212000-1306 

Fax 0304-60 10 19 BG 641-9741 Tjörns kommun 
471 80 Skärhamn 

Kroksdalsvägen 1 
E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se 

 
 

Förvaltningen föreslår därför att grusplanen vid Röavallen ska omfattas 
av kommunens möjlighet att besluta om förbud.  

Vad gäller grusplanen vid Häggvallskolan så finns det redan en låsbar 
bom vid infarten till denna plan. Det bedöms därför inte vara nödvändigt 
att besluta om vistelseförbud för minska risken för trängsel på denna 
plats. Det finns inte heller möjlighet att besluta om förbud avseende 
skulpturutställningen i Pilane eftersom detta område faller under andra 
bestämmelser i covid-19-lagen som inte omfattas av kommunens 
beslutanderätt.  

Kommunen har vanligtvis ett stort antal besökare under månaderna juni, 
juli och augusti. Besöksantalet minskar dock väsentligt i september. Det 
bedöms därför inte finnas risk för att det ska uppstå trängsel på varken 
badplatser eller vid Sundsby Säteri efter utgången av augusti månad. 
Förvaltningen föreslår därför att möjligheten att besluta om förbud 
avseende dessa platser ska gälla från och med den 1 juni till och med den 
31 augusti 2021. 

Vad gäller de bilträffar som riskerar att orsaka trängsel på Röavallens 
grusplan bedöms de företrädesvis anordnas under den varmare delen av 
året (vår/sommar/höst). Möjligheten att besluta om förbud för denna plats 
bör därför gälla från och med den 1 juni till och med den 30 september 
2021. 

För att minska beslutens ingripande karaktär föreslår förvaltningen att 
kommunstyrelsens möjlighet att besluta om vistelseförbud begränsas till 
en period om 14 dagar med möjlighet till förlängning med upp till 
ytterligare 14 dagar. Därefter krävs ett nytt beslut om förbud. 

Barnperspektivet 
Ett beslut att införa förbud att vistas på vissa utvalda platser kan komma 
att påverka barn. Detta då barns möjlighet att besöka t.ex. badplatser 
begränsas och tillgången till fritidsaktiviteter minskar. Tjörns kommun 
har emellertid gott om andra områden för utomhusaktiviteter och en 
stängning av de föreslagna platserna bedöms därför inte innebära någon 
risk för barn i detta avseende.  

Ett beslut om förbud mot att vistas på kommunens badplatser kommer 
också att påverka den simskoleverksamhet som bedrivs om somrarna. 
Det kan få till konsekvens att vissa barn inte kommer att få nödvändiga 
simkunskaper under sommaren. Nyttan av att stänga badplatser under en 
begränsad tid och därmed förhindra sjukdomsfall bedöms emellertid 
överväga den nackdel som det innebär att simskoleverksamheten kan bli 
inställd under vissa delar av sommaren.  
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Konsekvens 
Förvaltningen bedömer att förslaget inte får några större ekonomiska 
konsekvenser för varken kommunen eller enskilda.  

 

 

Evike Sandor 
Tf. kommunchef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-20 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 105 

Föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna 
platser i kommunen 

2021/133 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
1. Anta föreskrift om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser i 

kommunen i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtandet, med 
ändringen att simskolans verksamhet undantas från vistelseförbud. 

2. Om ett beslut om vistelseförbud fattas så ska simskolans 
verksamhet undantas från förbudet. 

 
Sammanfattning 
Kommunen har genom bestämmelser i lagen (2021:4) om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-
19 och förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att 
förhindra spridning av sjukdomen covid-19 möjlighet att utfärda 
föreskrifter om förbud att vistas på vissa platser i kommunen. 

Ett vistelseförbud kan gälla en park, en badplats eller någon 
annan liknande särskild plats där det finns en påtaglig risk för att 
trängsel uppstår.  

Förvaltningen bedömer att det under sommarmånaderna finns en 
påtaglig risk för att trängsel uppstår på kommunens badplatser 
samt i grönområde i anslutning till Sundsby Säteri. Det bedöms 
även finnas risk för att det i samband med bilträffar uppstår 
trängsel på den grusplan som är belägen intill Röavallen.    

Förvaltningen föreslår därför kommunfullmäktige att anta 
föreskrifter som ger kommunstyrelsen möjlighet att besluta om 
tillfälliga vistelseförbud för de aktuella platserna. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2021-05-06, § 93 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-05-03, § 62 
Socialnämnden, ordförandebeslut 2021-05-03 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-20 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-04-27 
Förslag till Föreskrifter om förbud mot att vistas inom särskilt 
angivna områden i kommunen, bilaga 1 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Gun Alexandersson Malm (L) föreslår att kommunfullmäktige ska 
bifalla kommunstyrelsens förslag, med tillägg att om ett beslut om 
vistelseförbud fattas så ska simskolans verksamhet undantas från 
förbudet. 

Susanne Landgren (M), Martin Johansson (-) fd (SD), Björn Möller 
(-) fd (M), Benita Nilsson (L) föreslår att kommunfullmäktige ska 
bifalla Gun Alexandersson Malms (L) förslag. 

Rikard Simensen (SD), Gert Kjellberg (TP), Alma Sibrian (V) föreslår att 
kommunfullmäktige ska avslå kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Gun Alexandersson 
Malms (L) förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
beslutsgång: 

Ja-röst för Gun Alexandersson Malms (L) förslag 

Nej-röst för Rikard Simensens (SD) med fleras förslag. 

Omröstningsresultat 
27 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll). 

14 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll). 

Gun Alexandersson Malms (L) förslag väljs.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-06-03 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 135 

Ändring av styrdokument innehållande 
kommunchefstitel 

2021/175 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Föreslå kommunfullmäktige att besluta om ändring av 
benämningen kommunchef till kommundirektör i de 
styrdokument som är antagna av kommunfullmäktige.  

2. För egen del ge förvaltningen i uppdrag att ändra 
benämningen kommunchef till kommundirektör i de 
styrdokument som faller inom ramen för kommunstyrelsens 
ansvarsområde. 

Sammanfattning 
Tidigare tf. kommunchef har utsetts till kommundirektör. 

Då benämningen av kommunens högsta tjänsteperson har ändrats 
kommer vissa ändringar behöver göras i kommunens 
styrdokument. 

Kommunfullmäktige behöver besluta om ändring i de 
styrdokument som kommunfullmäktige ansvarar för.  

Vad gäller de styrdokument som kommunstyrelsen ansvarar för 
ges förvaltningen i uppdrag att identifiera och göra de ändringar 
som behövs.  

Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under hösten 
2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-05-24 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut.
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) 

 2021-05-24 Dnr 2021/175-003 

Kommunstyrelsen 

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

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Tjänsteutlåtande – Ändring av styrdokument 
innehållande benämningen kommunchef 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Föreslå kommunfullmäktige att besluta om ändring av 
benämningen kommunchef till kommundirektör i de 
styrdokument som är antagna av kommunfullmäktige.  

2. Ge förvaltningen i uppdrag att ändra benämningen kommunchef 
till kommundirektör i de styrdokument som faller inom ramen 
för kommunstyrelsens ansvarsområde.   

Sammanfattning 
Tidigare tf. kommunchef har utsetts till kommundirektör. 

Då benämningen av kommunens högsta tjänsteperson har ändrats 
kommer vissa ändringar behöver göras i kommunens styrdokument. 

Kommunfullmäktige behöver besluta om ändring i de styrdokument 
som kommunfullmäktige ansvarar för.  

Vad gäller de styrdokument som kommunstyrelsen ansvarar för ges 
förvaltningen i uppdrag att identifiera och göra de ändringar som 
behövs.  

Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under hösten 
2021. 

 
 
Evike Sandor 
Kommundirektör
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-06-03 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 123 

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) 
angående fritidskort för skolungdomar 

2018/37 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Motionens del avseende utredningar är besvarad. 

2. Motionens del kopplat till införande avslås. 

Reservation 
Martin Johansson (-) fd (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har väckt en motion angående 
fritidskort för skolungdomar med följande förslag: 

- Att Tjörns kommun utreder kostnaderna och därefter erbjuder 
starkt subventionerade eller, helt gratis fritidskort till våra 
skolungdomar mellan 13-19 år. 

- Att Tjörns kommun utreder kostnaderna och därefter erbjuder 
starkt subventionerade eller, helt gratis fritidskort till våra 
högstadie- och gymnasieungdomar. 

Frågan om finansiering av fritidskort har under 2021 remitterats 
till samtliga nämnder och kommunala bolag. Endast 
socialnämnden har ställt sig bakom förslaget att delfinansiera 
införandet av ungdomskort, bland annat under förutsättning att 
det bara avser 2021. Övriga har konstaterat att det ej finns 
utrymme inom befintlig budget, alternativt att det ej ingår i deras 
respektive ansvarsområde. Det noteras att även kommunstyrelsen 
saknar möjligheter att finansiera förslaget inom befintliga ramar. 

Med hänvisning till att förvaltningen utrett kostnaderna i enlighet 
med motionens yrkande, samt att det ej finns 
budgetförutsättningar för ett införande 2021, föreslås motionens 
första att-sats vara besvarad och sista att-satsen avslås. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-06-03 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Om man ändock har för avsikt att driva frågan bör det ske inom 
ramen för den aktuella budgetprocessen för 2022. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-20, § 126 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-15, § 278 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-17, § 163 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-12, § 45 
Kommunfullmäktige 2018-01-15, § 23 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-05-10 
Beräkningar fritidskort 
Motion 2018-01-18 
Tjänsteutlåtande 2020-11-19 
Tjänsteutlåtande 2020-09-04 
Tjänsteutlåtande 2020-01-30 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 

Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

1. Motionens del avseende utredningar är besvarad. 
2. Tjörns kommun subventionerar fritidskort till våra skolungdomar 

mellan 13-19år med 50 % utav kostnaderna. 

Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen med ändringen att 
kommunen subventionerar fritidskort 14-24 + helg och lov 00-24 mot en 
pant på 100 kr för dom ungdomar som anmält intresse och vars 
målsman har godkänt detta. 

Beslutsgång 1 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Rosalie Sanyangs (S) 
förslag väljs. 

Omröstning begärs. Rosalie Sanyangs (S) förslag väljs till huvudförslag. 
Motförslag ska utses. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-06-03 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång 2 
Ordförande ställer Martin Johanssons (-) fd (SD) och Tanja Siladji 
Dahnes (MP) förslag mot varandra. Martin Johanssons (-) fd (SD) 
förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Martin Johanssons (-) fd (SD) förslag. 

Nej-röst för Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag. 

Omröstningsresultat 
1 Ja-röster, Martin Johansson (-) fd (SD). 

2 Nej-röster, Magne Hallberg (KD), Tanja Siladji Dahne (MP). 

8 avstår, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), George Strömbom (C), 
Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Benny Halldin (S), Gert 
Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson (TP). 

Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag väljs till motförslag i 
huvudvoteringen. 

Beslutsgång 3 
Ordförande ställer Rosalie Sanyangs (S) huvudförslag mot Tanja Siladji 
Dahnes (MP) motförslag. Rosalie Sanyangs (S) förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Rosalie Sanyangs (S) förslag. 

Nej-röst för Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag. 

Omröstningsresultat 
3 Ja-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), George Strömbom 
(C). 

2 Nej-röster, Magne Hallberg (KD), Tanja Siladji Dahne (MP). 

6 avstår, Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Benny Halldin (S), 
Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson (TP). 

Rosalie Sanyangs (S) förslag väljs.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 126 

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) 
angående fritidskort för skolungdomar 

2018/37 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Motionens del avseende utredningar är besvarad. 

2. Motionens del kopplat till införande avslås. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har väckt en motion angående 
fritidskort för skolungdomar med följande förslag: 

- Att Tjörns kommun utreder kostnaderna och därefter erbjuder 
starkt subventionerade eller, helt gratis fritidskort till våra 
skolungdomar mellan 13-19 år. 

- Att Tjörns kommun utreder kostnaderna och därefter erbjuder 
starkt subventionerade eller, helt gratis fritidskort till våra 
högstadie- och gymnasieungdomar. 

Frågan om finansiering av fritidskort har under 2021 remitterats 
till samtliga nämnder och kommunala bolag. Endast 
socialnämnden har ställt sig bakom förslaget att delfinansiera 
införandet av ungdomskort, bland annat under förutsättning att 
det bara avser 2021. Övriga har konstaterat att det ej finns 
utrymme inom befintlig budget, alternativt att det ej ingår i deras 
respektive ansvarsområde. Det noteras att även kommunstyrelsen 
saknar möjligheter att finansiera förslaget inom befintliga ramar. 

Med hänvisning till att förvaltningen utrett kostnaderna i enlighet 
med motionens yrkande, samt att det ej finns 
budgetförutsättningar för ett införande 2021, föreslås motionens 
första att-sats vara besvarad och sista att-satsen avslås. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Om man ändock har för avsikt att driva frågan bör det ske inom 
ramen för den aktuella budgetprocessen för 2022. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-15, § 278 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-17, § 163 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-12, § 45 
Kommunfullmäktige 2018-01-15, § 23 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-05-10 
Beräkningar fritidskort 
Motion 2018-01-18 
Tjänsteutlåtande 2020-11-19 
Tjänsteutlåtande 2020-09-04 
Tjänsteutlåtande 2020-01-30 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (-) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut. 
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Kommunstyrelsen 

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

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

TU - Återremitterat ärende: Svar på motion från Martin 
Johansson (-) fd (SD) om fritidskort för skolungdomar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

1. Motionens del avseende utredningar är besvarad. 

2. Motionens del kopplat till införande avslås. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har väckt en motion angående fritidskort 
för skolungdomar med följande förslag: 

- Att Tjörns kommun utreder kostnaderna och därefter erbjuder 
starkt subventionerade eller, helt gratis fritidskort till våra 
skolungdomar mellan 13-19 år. 

- Att Tjörns kommun utreder kostnaderna och därefter erbjuder 
starkt subventionerade eller, helt gratis fritidskort till våra 
högstadie- och gymnasieungdomar. 

Frågan om finansiering av fritidskort har under 2021 remitterats till 
samtliga nämnder och kommunala bolag. Endast socialnämnden har 
ställt sig bakom förslaget att delfinansiera införandet av ungdomskort, 
bland annat under förutsättning att det bara avser 2021. Övriga har 
konstaterat att det ej finns utrymme inom befintlig budget, alternativt 
att det ej ingår i deras respektive ansvarsområde. Det noteras att även 
kommunstyrelsen saknar möjligheter att finansiera förslaget inom 
befintliga ramar. 

Med hänvisning till att förvaltningen utrett kostnaderna i enlighet med 
motionens yrkande, samt att det ej finns budgetförutsättningar för ett 
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införande 2021, föreslås motionens första att-sats vara besvarad och 
sista att-satsen avslås. 

Om man ändock har för avsikt att driva frågan bör det ske inom ramen 
för den aktuella budgetprocessen för 2022. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-15, § 278 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-17, § 163 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-12, § 45 
Kommunfullmäktige 2018-01-15, § 23 

Bilagor 
Beräkningar fritidskort 
Motion 2018-01-18 
Tjänsteutlåtande 2020-11-19 
Tjänsteutlåtande 2020-09-04 
Tjänsteutlåtande 2020-01-30 
 
 
 
Evike Sandor 
Tf kommunchef
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Kostnader åldersgrupp 13-19 år* Pris 100 % kostnad 75 % 50 % 25 % 

Fritid vardag 19-22   612 762 552 571 914 381 276 190 638 

Fritid vardag 14-24   1 206 1 502 676 1 127 007 751 338 375 669 

Fritid vardag 14-24 + helg 00-24 2 124 2 646 504 1 984 878 1 323 252 661 626 

Fritid vardag 14-24 + helg/lov 00-24 2 790 3 476 340 2 607 255 1 738 170 869 085 

Fritid jul-/sommarlov 00-24  657 818 622 613 966 409 311 204 655 
 

 

* Prisuppgifter inhämtade från Västtrafik, ”Skolkortsprodukter läsåret 2020/2021. Antal personer inom åldergruppen 13-19 
år inhämtade från Statisticons befolkningprognos 2019-2033.
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Kållekärr 2018-01-18 

	

	
 

Motion	om	att	ge	våra	skolungdomar	ökad	fritidsaktivitet.	
		
Kollektivtrafiken	är	viktig,	och	ibland	avgörande,	för	ungdomars	möjlighet	till	sina	
fritidsaktiviteter	och	möjligheterna	att	röra	sig	inom	Västra	Götaland.	

Det	innebär	att	det	i	dag	till	viss	del	är	en	ekonomisk	fråga	för	ungdomar	om	de	kan	nyttja	de	
kollektiva	trafikmedlen	eller	inte.	

Alla	skolungdomar	skall	ha	samma	förutsättningar.	Ingen	skall	behöva	välja	bort	t	ex	
fritidsmöjligheter	på	grund	av	de	inte	har	råd	att	åka	kollektivt.	Alla	skall	ha	rätt	till	en	
meningsfull	fritid.	Kommunen	skall	ha	den	devis	om	att	vi	är	den	lilla	kommunen	med	
storstadsmöjligheter	och	gälla	även	för	våra	ungdomar.	De	ska	ha	rätt	till	en	meningsfull	
fritid,	och	den	trygghet	det	ger	att	kunna	åka	kollektivt	(utan	att	behöva	tjuvåka	med	de	
risker	och	problem	det	kan	medföra).	

Dessutom	skall	Tjörn	ligga	i	framkant	när	det	gäller	värna	om	miljön	och	då	är	satsningen	på	
kollektivtrafiken	en	självklarhet.	

Det	bästa	sättet	att	få	folk	att	åka	kollektivt,	och	därmed	minska	koldioxidutsläppen,	är	att	
göra	det	till	det	bästa	och	billigaste	alternativet.	Om	ungdomarna	vänjer	sig	vid	att	åka	
kollektivt	är	det	stor	chans	att	de	fortsätter	med	det	när	de	blir	äldre.	

	

Men	hänvisning	till	vad	vi	anfört	ovan	yrkar	vi	Sverigedemokrater	Tjörn	på:	

	

Att:		Tjörns	kommun	utreder	kostnaderna	och	därefter	erbjuder	
									starkt	subventionerade	eller,	helt	gratis	fritidskort	till	våra		
									skolungdomar	mellan	13-	19	år.	
	
Att:		Tjörns	kommun	utreder	kostnaderna	och	därefter	erbjuder		 	 	
									starkt	subventionerade	eller,	helt	gratis	fritidskort	till	våra		
									högstadie	och	gymnasieungdomar.	
	

Martin	Johansson															 	 	 	 https://tjorn.sd.se/																							      	
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Kommunstyrelsen 

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

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Tjänsteutlåtande - Återremitterat ärende: Svar på 
motion från Martin Johansson (SD) angående 
fritidskort för skolungdomar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att  

1. motionens första del avseende utredningar är besvarad 

2. den senare delen kopplat till införande avslås. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (SD) har väckt en motion angående fritidskort för 
skolungdomar med följande förslag: 

- Att Tjörns kommun utreder kostnaderna och därefter erbjuder 
starkt subventionerade eller, helt gratis fritidskort till våra 
skolungdomar mellan 13- 19 år. 

- Att Tjörns kommun utreder kostnaderna och därefter erbjuder 
starkt subventionerade eller, helt gratis fritidskort till våra 
högstadie- och gymnasieungdomar. 

Förvaltningens kommentar 

Förvaltningen har i tidigare tjänsteutlåtande daterat 2020-09-04 närmare 
beskrivit motiveringen till förslaget att avslå motionen. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att återremittera ärendet 
för att utreda möjligheterna att genomföra förslaget med 
subventionerade egenavgifter. 

Det bedöms vara möjligt att genomföra olika varianter av 
subventionerade lösningar. En lösning som används av Kungsbacka 
kommun är att kommuninvånarna får ansöka om såväl skolkort som 
fritidskort och därefter inhandlar kommunen korten. I 
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ansökningsprocessen bör ett steg kunna inkluderas där en egenavgift 
tas ut. Ett annat alternativ används av Bengtsfors kommun där man på 
egen hand får införskaffa ett fritidskort (Fritid 100 dagar à 855 kr). 
Därefter kan man vända sig till kommunen med kvitto och få femtio 
procent av kostnaden subventionerad, dock max fyra kort per år. 

Det noteras även att Regeringen beslutade den 8 augusti 2019 att 
tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda vad som krävs för 
att införa ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige, 
samt lämna förslag till hur ett sådant biljettsystem bör utformas, byggas 
upp, drivas och finansieras. I den sakpolitiska överenskommelsen, det s 
k ”Januariavtalet”, som slutits mellan regeringen, Centerpartiet och 
Liberalerna anges att ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafiken i 
Sverige ska träda ikraft 1 januari 2022. Utredningen är genomförd och 
förslaget har nyligen varit föremål för remiss. Utredningen är måhända 
inte lika optimistisk i tidsplanen men föreslår ändock att det ska finnas 
på plats någon gång under första halvåret 2022.  

Med anledning av att det inte finns några budgetposter kopplade till 
fritidskort i de antagna budgetarna för 2021 är det förvaltningens 
rekommendation att kommunen bör avvakta med ett införande av 
subventionerade kort och istället följa utvecklingen av det nationella 
biljettsystemet. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 163 den 17 september 2020, 
Samhällsbyggnadsnämnden, § 45 den 12 februari 2020, 
Kommunfullmäktige, § 23 den 15 januari 2018. 

Bilagor 
Tjänsteutlåtande den 4 september 2020, 
Tjänsteutlåtande den 30 januari 2020, 
Beräkningar fritidskort, 
Motion den 18 januari 2018. 
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Barnperspektivet 
Samhällsbyggnadsnämnden har bedömt att införande av gratis 
fritidskort får positiv betydelse för barn och unga och deras möjligheter 
att resa säkert, tryggt och självständigt. 

 
 
Evike Sandor 
Tf kommunchef
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TU - Svar på motion från Martin Johansson (SD) 
angående fritidskort för skolungdomar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till 
kostnaderna förenat med förslaget. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (SD) har väckt en motion angående fritidskort för 
skolungdomar med följande förslag: 

- Att Tjörns kommun utreder kostnaderna och därefter erbjuder starkt 
subventionerade eller, helt gratis fritidskort till våra skolungdomar 
mellan 13- 19 år. 

- Att Tjörns kommun utreder kostnaderna och därefter erbjuder starkt 
subventionerade eller, helt gratis fritidskort till våra högstadie- och 
gymnasieungdomar. 

Förvaltningens kommentar 

Samhällsbyggnadsnämnden såväl som kommunkansliet har belyst frågan 
och redogjort för de ekonomiska konsekvenserna av att köpa fritidskort. 
Tillköp av ”Fritid vardag 14-24 + helg/lov 00-24” för alla barn/ungdomar 
mellan 13-19 år som är boende i kommunen skulle innebära en kostnad 
om 3 476 340 kronor per läsår. Olika varianter av införande bifogas 
tjänsteutlåtandet, inklusive subventionerade kostnader vilket motionären 
hänvisar till. En subventionerad lösning för fritidskorten som gäller under 
jul- och sommarlov bedöms medföra störst nytta i förhållande till 
kostnaden. Motionens intentioner är goda men bedöms ej vara möjliga att 
införa vid dags datum sett till budgetförutsättningar, utan bör möjligtvis 
inkluderas i kommande budgetarbete. 

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden, § 45 den 12 februari 2020, 
Kommunfullmäktige, § 23 den 18 januari 2018. 
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Bilagor 
Tjänsteutlåtande den 30 januari 2020, 
Beräkningar fritidskort, 
Motion den 18 januari 2018. 

 

Barnperspektivet 
Samhällsbyggnadsnämnden har bedömt att införande av gratis fritidskort 
får positiv betydelse för barn och unga och deras möjligheter att resa 
säkert, tryggt och självständigt. 

 

 

 

Ann-Britt Svedberg 
Kommunchef 

393



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-12  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§45 
 
Svar på remiss - Motion från Martin Johansson (SD) angående 
fritidskort för skolungdomar 
 
2020/16 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att anse frågan om 
kostnad för fritidskort för skolungdomar som utredd med hänvisning till 
trafikavdelningens svar i frågan. 
 
Barnkonventionen 
Gratis fritidskort bedöms få positiv betydelse för barn och unga och deras 
möjligheter att resa säkert, tryggt och självständigt.  
  
Sammanfattning 
Sverigedemokraterna Tjörn genom Martin Johansson (SD) inkom till 
kommunfullmäktigemötet den 25 januari 2018 med en motion som yrkar på att 
kostnader för fritidskort utreds och därefter att skolungdomar mellan 13-19 år 
erbjuds starkt subventionerade eller helt gratis fritidskort. 
 
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutade den 11 april 2018 
att uppdra åt samhällsbyggnadssektorn att utreda kostnader för fritidskort för 
skolungdomar. 
 
Trafikavdelningens svar är följande kostnadsutredning:  
 
”Västtrafik erbjuder i sitt sortiment för skolkort möjlighet för kommunerna att köpa 
läsårsbundna fritidskort med olika giltighetsspann över dygn, helg och skollov. 
Fritidskorten gäller på Västtrafiks fordon inom hela regionen och köps fristående, 
de behöver alltså inte kopplas till ett skolkort. 
Kortet ”Fritid vardag 14-24 + helg/lov 00-24” är giltigt vardagar mellan kl 14 – kl 
24, och dygnet runt under helger och lov. Priset för detta kort är 2 713 kr per barn 
och läsår (pris avser läsåret 2019/2020). 
Fritidskorten kan köpas för barn/ungdomar från den dag man fyllt 7 år och till den 
dag man fyllt 20 år. Inom Västtrafik räknas man som barn om man är 0-6 år och de 
får av säkerhetsskäl inte resa ensamma. 
Enligt befolkningsprognos 2018 – 2032 (Statisticon) var det 1 381 st. 
barn/ungdomar i åldern 13-19 år boende inom Tjörns kommun år 2019 och som 
alltså skulle vara berättigade till ett fritidskort.” 
 
”Tillköp av ”Fritid vardag 14-24 + helg/lov 00-24” för alla barn/ungdomar mellan 
13-19 år som är boende i kommunen. 
Kostnad: 1 180 st x 2 713 kr = 3 201 340 kronor per läsår. 
Uppgifter för kostnader är hämtade från Västtrafiks skolkortspriser för läsåret 
2019/2020 (dat. 2019-12-02).” 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-12  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige, § 23, 2018-01-18 
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott, § 81, 2018-04-11 
Barn- och utbildningsnämnden, ordförandebeslut 2019-11-10 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Martin Johansson (SD) om fritidskort för skolungdomar, 2018-01-18 

Tjänsteutlåtande 2020-01-30 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Andersson (L) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå 
kommunstyrelsen att anse frågan om kostnad för fritidskort för skolungdomar som 
utredd med hänvisning till trafikavdelningens svar i frågan. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Svar på motion ang. fritidskort för skolungdomar 

Förslag till beslut 
Att samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig i ärendet enligt 
tjänsteutlåtandet. 

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna Tjörn genom Martin Johansson (SD) inkom till 
kommunfullmäktigemötet den 25 januari 2018 med en motion som yrkar 
på att kommunfullmäktige ska besluta om att utreda kostnader och 
därefter erbjuda skolungdomar mellan 13-19 år starkt subventionerade 
eller helt gratis fritidskort. 

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutade den 11 
april 2018 att uppdra åt samhällsbyggnadssektorn att utreda kostnader för 
fritidskort för skolungdomar. 

Tjänsteutlåtandet redovisar kostnader för tillköp av kortet ”Fritid vardag 
14-24 + helg/lov 00-24” för alla barn/ungdomar mellan 13-19 år boende 
inom Tjörns kommun. Kortet är giltigt vardagar mellan kl 14 – kl 24, och 
dygnet runt under helger och lov på alla Västtrafiks fordon inom 
regionen. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige, § 23 den 25 januari 2018 
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott, § 81 den 11 
april 2018 
Barn- och utbildningsnämnden, ordförandebeslut den 20 november 2019 

Ärendet 
Västtrafik erbjuder i sitt sortiment för skolkort möjlighet för 
kommunerna att köpa läsårsbundna fritidskort med olika giltighetsspann 
över dygn, helg och skollov. Fritidskorten gäller på Västtrafiks fordon 
inom hela regionen och köps fristående, de behöver alltså inte kopplas till 
ett skolkort. 
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Kortet ”Fritid vardag 14-24 + helg/lov 00-24” är giltigt vardagar mellan 
kl 14 – kl 24, och dygnet runt under helger och lov. Priset för detta kort 
är 2 713 kr per barn och läsår (pris avser läsåret 2019/2020). 

Fritidskorten kan köpas för barn/ungdomar från den dag man fyllt 7 år 
och till den dag man fyllt 20 år. Inom Västtrafik räknas man som barn om 
man är 0-6 år och de får av säkerhetsskäl inte resa ensamma. 

Enligt befolkningsprognos 2018 – 2032 (Statisticon) var det 1 381 st. 
barn/ungdomar i åldern 13-19 år boende inom Tjörns kommun år 2019 
och som alltså skulle vara berättigade till ett fritidskort. 

Barnperspektivet 
Gratis fritidskort får positiv betydelse för barn och unga och deras 
möjligheter att resa säkert, tryggt och självständigt.  

Konsekvens 
Tillköp av ”Fritid vardag 14-24 + helg/lov 00-24” för alla barn/ungdomar 
mellan 13-19 år som är boende i kommunen. 

Kostnad: 1 180 st x 2 713 kr = 3 201 340 kronor per läsår. 

Uppgifter för kostnader är hämtade från Västtrafiks skolkortspriser för 
läsåret 2019/2020 (dat. 2019-12-02). 

 

 

Marie Louise Bergqvist 
Förvaltningschef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-06-03 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 124 

Svar på motion från Alma Sibrian (V) om fritidskort för 
ungdomar 

2019/360 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla 
motionen med ändringen att kommunen subventionerar 
fritidskort 14-24 + helg och lov 00-24 mot en pant på 100 kr för 
dom ungdomar som anmält intresse och vars målsman har 
godkänt detta. 

Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har väckt en motion om fritidskort för skolbarn 
och ungdomar med förslaget att kommunfullmäktige ska besluta 
att skolbarn/ungdomars fritidskort ska vara giltigt även på loven. 

Samhällsbyggnadsnämnden och kommunkansliet har tidigare 
belyst frågan och redogjort för de ekonomiska konsekvenserna av 
att införa fria fritidskort. För det aktuella ärendet finns möjlighet 
att för åldersgruppen 7-19 år köpa in kortet ”Fritid 
jul/sommarlov” som är giltigt dygnet runt under jul- och 
sommarlov till en kostnad om 1 542 636 kronor. Om man istället 
avser införa fria fritidskort för åldersgruppen 13-19 år motsvarar 
det en kostnad om 818 622 kronor. Samtliga kostnader avser 2020 
års prislista. 

Frågan om finansiering av fritidskort har under 2021 remitterats 
till samtliga nämnder och kommunala bolag. Endast 
socialnämnden har ställt sig bakom förslaget att delfinansiera 
införandet av ungdomskort, bland annat under förutsättning att 
det bara avser 2021. Övriga har konstaterat att det ej finns 
utrymme inom befintlig budget, alternativt att det ej ingår i deras 
respektive ansvarsområde. Det noteras att även kommunstyrelsen 
saknar möjligheter att finansiera förslaget inom befintliga ramar. 

Med hänvisning till att det saknas möjligheter till finansiering 
inom befintliga ramar föreslår förvaltningen att motionen avslås. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-06-03 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Om man ändock har för avsikt att driva frågan bör det ske inom 
ramen för den aktuella budgetprocessen för 2022. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-20, § 127 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-10, § 279 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-17, § 164 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-12, § 46 
Kommunfullmäktige 2019-11-14, § 270 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-05-10 
Kostnadsberäkningar fritidskort 
Motion 2019-10-23 
Tjänsteutlåtande 2020-11-19 
Tjänsteutlåtande 2020-09-04  
Tjänsteutlåtande 2020-01-29 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 

Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

1. Motionens del avseende utredningar är besvarad. 
2. Tjörns kommun subventionerar fritidskort till våra skolungdomar 

mellan 13-19år med 50 % utav kostnaderna. 

Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen med ändringen att 
kommunen subventionerar fritidskort 14-24 + helg och lov 00-24 mot en 
pant på 100 kr för dom ungdomar som anmält intresse och vars 
målsman har godkänt detta. 

Beslutsgång 1 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Bo Bertelsens (M) 
förslag väljs. 

Omröstning begärs. Bo Bertelsens (M) förslag väljs till huvudförslag. 
Motförslag ska utses. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-06-03 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång 2 
Ordförande ställer Martin Johanssons (-) fd (SD) och Tanja Siladji 
Dahnes (MP) förslag mot varandra. Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag 
väljs. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Martin Johanssons (-) fd (SD) förslag. 

Nej-röst för Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag. 

Omröstningsresultat 
1 Ja-röster, Martin Johansson (-) fd (SD). 

5 Nej-röster, Magne Hallberg (KD), Tanja Siladji Dahne (MP), Rosalie 
Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Benny Halldin (S).  

5 avstår, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), George Strömbom (C), 
Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson (TP). 

Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag väljs till motförslag i 
huvudvoteringen. 

Beslutsgång 3 
Ordförande ställer Bo Bertelsens (M) huvudförslag mot Tanja Siladji 
Dahnes (MP) motförslag. Bo Bertelsens (M) förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Bo Bertelsens (M) förslag. 

Nej-röst för Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag. 

Omröstningsresultat 
3 Ja-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), George Strömbom 
(C). 

7 Nej-röster, Magne Hallberg (KD), Tanja Siladji Dahne (MP), Rosalie 
Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Benny Halldin (S), Cyril Esbjörnsson 
(TP), Martin Johansson (-) fd (SD).  

1 avstår, Gert Kjellberg (TP). 

Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag väljs.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 127 

Svar på motion från Alma Sibrian (V) om fritidskort för 
ungdomar 

2019/360 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med 
hänvisning till att förslaget ej kan finansieras inom befintliga 
budgetramar. 

Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har väckt en motion om fritidskort för skolbarn 
och ungdomar med förslaget att kommunfullmäktige ska besluta 
att skolbarn/ungdomars fritidskort ska vara giltigt även på loven. 

Samhällsbyggnadsnämnden och kommunkansliet har tidigare 
belyst frågan och redogjort för de ekonomiska konsekvenserna av 
att införa fria fritidskort. För det aktuella ärendet finns möjlighet 
att för åldersgruppen 7-19 år köpa in kortet ”Fritid 
jul/sommarlov” som är giltigt dygnet runt under jul- och 
sommarlov till en kostnad om 1 542 636 kronor. Om man istället 
avser införa fria fritidskort för åldersgruppen 13-19 år motsvarar 
det en kostnad om 818 622 kronor. Samtliga kostnader avser 2020 
års prislista. 

Frågan om finansiering av fritidskort har under 2021 remitterats 
till samtliga nämnder och kommunala bolag. Endast 
socialnämnden har ställt sig bakom förslaget att delfinansiera 
införandet av ungdomskort, bland annat under förutsättning att 
det bara avser 2021. Övriga har konstaterat att det ej finns 
utrymme inom befintlig budget, alternativt att det ej ingår i deras 
respektive ansvarsområde. Det noteras att även kommunstyrelsen 
saknar möjligheter att finansiera förslaget inom befintliga ramar. 

Med hänvisning till att det saknas möjligheter till finansiering 
inom befintliga ramar föreslår förvaltningen att motionen avslås. 
Om man ändock har för avsikt att driva frågan bör det ske inom 
ramen för den aktuella budgetprocessen för 2022. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-10, § 279 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-17, § 164 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-12, § 46 
Kommunfullmäktige 2019-11-14, § 270 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-05-10 
Kostnadsberäkningar fritidskort 
Motion 2019-10-23 
Tjänsteutlåtande 2020-11-19 
Tjänsteutlåtande 2020-09-04  
Tjänsteutlåtande 2020-01-29 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (-) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut. 
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Kommunstyrelsen 

Johan Nilsson Kommunstyrelsen 
Kommunsekreterare 
0304-60 10 27 
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471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

TU - Återremitterat ärende: Svar på motion från Alma 
Sibrian (V) om fritidskort för ungdomar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till att 
förslaget ej kan finansieras inom befintliga budgetramar. 

Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har väckt en motion om fritidskort för skolbarn och 
ungdomar med förslaget att kommunfullmäktige ska besluta att 
skolbarn/ungdomars fritidskort ska vara giltigt även på loven. 

Samhällsbyggnadsnämnden och kommunkansliet har tidigare belyst 
frågan och redogjort för de ekonomiska konsekvenserna av att införa 
fria fritidskort. För det aktuella ärendet finns möjlighet att för 
åldersgruppen 7-19 år köpa in kortet ”Fritid jul/sommarlov” som är 
giltigt dygnet runt under jul- och sommarlov till en kostnad om 
1 542 636 kronor. Om man istället avser införa fria fritidskort för 
åldersgruppen 13-19 år motsvarar det en kostnad om 818 622 kronor. 
Samtliga kostnader avser 2020 års prislista. 

Frågan om finansiering av fritidskort har under 2021 remitterats till 
samtliga nämnder och kommunala bolag. Endast socialnämnden har 
ställt sig bakom förslaget att delfinansiera införandet av ungdomskort, 
bland annat under förutsättning att det bara avser 2021. Övriga har 
konstaterat att det ej finns utrymme inom befintlig budget, alternativt 
att det ej ingår i deras respektive ansvarsområde. Det noteras att även 
kommunstyrelsen saknar möjligheter att finansiera förslaget inom 
befintliga ramar. 

Med hänvisning till att det saknas möjligheter till finansiering inom 
befintliga ramar föreslår förvaltningen att motionen avslås. Om man 
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ändock har för avsikt att driva frågan bör det ske inom ramen för den 
aktuella budgetprocessen för 2022. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-10, § 279 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-17, § 164 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-12, § 46 
Kommunfullmäktige 2019-11-14, § 270 

Bilagor 
Kostnadsberäkningar fritidskort 
Motion 2019-10-23 
Tjänsteutlåtande 2020-11-19 
Tjänsteutlåtande 2020-09-04  
Tjänsteutlåtande 2020-01-29 
 
 
 
Evike Sandor 
Tf kommunchef
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Kostnader åldersgrupp 7-19 
år*  Pris 100 % kostnad 75 % 50 % 25 % 

Fritid vardag 19-22   612 1 436 976 1 077 732 718 488 359 244 

Fritid vardag 14-24   1 206 2 831 688 2 123 766 1 415 844 707 922 

Fritid vardag 14-24 + helg 00-24 2 124 4 987 152 3 740 364 2 493 576 1 246 788 

Fritid vardag 14-24 + helg/lov 00-24 2 790 6 550 920 4 913 190 3 275 460 1 637 730 

Fritid jul-/sommarlov 00-24  657 1 542 636 1 156 977 771 318 385 659      

        
 

 

* Prisuppgifter inhämtade från Västtrafik, ”Skolkortsprodukter läsåret 2020/2021. Antal personer inom åldersgruppen 13-19 
år inhämtade från Statisticons befolkningsprognos 2019-2033.
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Den här motionen handlar om fritidskorten. 

Läsningen av; Strategi för folkhälsa och social hållbarhet 2019-2026 med 
underrubriken – För ett jämlikt Tjörn, värmer ett stundtals uppgivet rött hjärta. 
I denna skrift konstateras; ett jämlikt samhälle har en bättre folkhälsa än ett 
ojämlikt. Ungas psykiska och fysiska hälsa prioriteras. ”… Investing early 
allows us to shape the future; investing later chains us to fixing the missed 
opportunities of the past.” Detta citat är hämtat från inledingen och formulerat 
av J Heckman (2011)  

Vidare kan en läsa; ”De senaste åren har folkhälsoarbetet mer och mer 
integrerats med arbetet för social hållbarhet där social hållbarhet innebär att 
människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader.” 

 

Tjörns kommun har beslutat att inga barn och ungdomar får behålla sitt 
fritidskort under sommarlovet. Ett beslut taget mot bättre vetande då det innebär 
att barn till föräldrar som inte har råd att betala fritidskort får stanna hemma när 
deras vänner åker iväg någonstans. Ingen är idag omedveten om behovet av 
besparingar men inte heller om behovet av att kompensera för ojämlikheter i 
syfte att prioretera ungas psykiska och fysiska hälsa. 

Vänsterpartiet på Tjörn föreslår därför att: 

Kommunfullmäktige beslutar att skolbarn/ungdomars fritidskort skall vara 
giltigt även på loven. 

För vänsterpartiet Tjörn. 

Alma Sibrian (V) 

 

406



 

 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

 2020-11-19 Dnr 2019/360-539 

Kommunstyrelsen 

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

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Tjänsteutlåtande - Återremitterat ärende: Svar på 
motion från Alma Sibrian (V) om fritidskort för 
ungdomar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till 
kostnaderna förenat med förslaget. 

Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har väckt en motion om fritidskort för skolbarn och 
ungdomar med förslaget att kommunfullmäktige ska besluta att 
skolbarn/ungdomars fritidskort ska vara giltigt även på loven. 

Förvaltningens kommentar 

Förvaltningen har i tidigare tjänsteutlåtande daterat 2020-09-04 närmare 
beskrivit motiveringen till förslaget att avslå motionen. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att återremittera ärendet 
för att utreda möjligheterna att genomföra förslaget med 
subventionerade egenavgifter. 

Det bedöms vara möjligt att genomföra olika varianter av 
subventionerade lösningar, antingen via en lösning som används av 
Kungsbacka kommun där man får ansöka om såväl skolkort som 
fritidskort och där kommunen sen inhandlar korten. I 
ansökningsprocessen bör ett steg kunna inkluderas där en egen avgift 
tas ut. Ett annat alternativ används av Bengtsfors kommun där man på 
egen hand får införskaffa ett fritidskort (Fritid 100 dagar à 855 kr). 
Därefter kan man vända sig till kommunen med kvitto och få femtio 
procent av kostnaden subventionerad, dock max fyra kort per år. 

Det noteras även att Regeringen beslutade den 8 augusti 2019 att 
tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda vad som krävs för 
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att införa ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige, 
samt lämna förslag till hur ett sådant biljettsystem bör utformas, byggas 
upp, drivas och finansieras. I den sakpolitiska överenskommelsen, det s 
k ”Januariavtalet”, som slutits mellan regeringen, Centerpartiet och 
Liberalerna anges att ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafiken i 
Sverige ska träda ikraft 1 januari 2022. Utredningen är genomförd och 
förslaget har nyligen varit föremål för remiss. Utredningen är måhända 
inte lika optimistisk i tidsplanen men föreslår ändock att det ska finnas 
på plats någon gång under första halvåret 2022.  

Med anledning av att det inte finns några budgetposter kopplade till 
fritidskort i antagna budgetar för år 2021 är det förvaltningens 
rekommendation att kommunen bör avvakta med ett införande och 
istället följa utvecklingen av det nationella biljettsystemet. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 164 den 17 september 2020, 
Samhällsbyggnadsnämnden, § 46 den 12 februari 2020, 
Kommunfullmäktige, § 270 den 14 november 2019. 

Bilagor 
Tjänsteutlåtande den 4 september 2020, 
Tjänsteutlåtande den 29 januari 2020, 
Kostnadsberäkningar fritidskort, 
Motion den 23 oktober 2019. 

Barnperspektivet 
Samhällsbyggnadsnämnden har bedömt att gratis fritidskort har positiv 
betydelse för barn och unga och deras möjligheter att resa säkert, tryggt 
och självständigt. 

 
Evike Sandor 
Tf kommunchef
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TU - Svar på motion från Alma Sibrian (V) om 
fritidskort för ungdomar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till 
kostnaderna förenat med förslaget. 

Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har väckt en motion om fritidskort för skolbarn och 
ungdomar med förslaget att kommunfullmäktige ska besluta att 
skolbarn/ungdomars fritidskort skall vara giltigt även på loven. 

Förvaltningens kommentar 

Samhällsbyggnadsnämnden och kommunkansliet har belyst frågan och 
redogjort för de ekonomiska konsekvenserna av att köpa fritidskort. För 
det aktuella ärendet finns möjlighet att för åldersgruppen 7-19 år köpa in 
kortet ”Fritid jul/sommarlov” som är giltigt dygnet runt under jul- och 
sommarlov till en kostnad om 1 542 636 kronor. Om man istället avser 
införa fria fritidskort för åldersgruppen 13-19 år motsvarar det en kostnad 
om 818 622 kronor. 

Med hänvisning till kostnaderna föreslår förvaltningen att motionen ska 
avslås. Motionens intentioner är goda men bedöms ej vara möjliga att 
införa vid dags datum sett till budgetförutsättningar, utan bör möjligtvis 
inkluderas i kommande budgetarbete. 

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden, § 46 den 12 februari 2020, 
Kommunfullmäktige, § 270 den 14 november 2019. 

Bilagor 
Tjänsteutlåtande den 29 januari 2020, 
Kostnadsberäkningar fritidskort, 
Motion den 23 oktober 2019. 
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Barnperspektivet 
Samhällsbyggnadsnämnden har bedömt att gratis fritidskort har positiv 
betydelse för barn och unga och deras möjligheter att resa säkert, tryggt 
och självständigt. 

 

 

Ann-Britt Svedberg 
Kommunchef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-12  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§46 
 
Svar på remiss - Motion från Alma Sibrian (V) om fritidskort för 
ungdomar 
 
2019/171 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att godta 
trafikavdelningens svar i frågan. 

  
 Barnkonventionen 

Gratis fritidskort har positiv betydelse för barn och unga och deras möjligheter att 
resa säkert, tryggt och självständigt. 

 
Sammanfattning 
Vänsterpartiet Tjörn genom Alma Sibrian (V) inkom till kommunfullmäktigemötet 
den 14 november 2019 med en motion som yrkar på att kommunfullmäktige ska 
besluta att skolbarn/ungdomars fritidskort skall vara giltigt även på loven. I 
dagsläget har barnen inte rätt att behålla fritidskorten över sommarloven.  

Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.  

Svar från trafikavdelningen redovisar kostnader för tillköp av kortet ”Fritid 
jul/sommarlov” som är giltigt dygnet runt under jul- och sommarlov på alla 
Västtrafiks fordon inom regionen. Svaret innehåller också en beskrivning den 
regionomfattande satsningen Sommarlovskort 2018 som finansierades med statliga 
medel. Efter 2018 har inga statliga medel tillförts för sommarlovskort.  

 
Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige, § 270, 2019-11-14 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Alma Sibrian (V) om fritidskort för ungdomar, 2019-11-14 

Tjänsteutlåtande 2020-01-29 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Berndtsson (S) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå 
kommunstyrelsen att godta trafikavdelningens svar i frågan. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Svar på motion från Alma Sibrian (V) om fritidskort 
för ungdomar 

Förslag till beslut 
Att samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig i ärendet enligt 
tjänsteutlåtandet. 

Sammanfattning 
Vänsterpartiet Tjörn genom Alma Sibrian (V) inkom till 
kommunfullmäktigemötet den 14 november 2019 med en motion som 
yrkar på att kommunfullmäktige ska besluta att skolbarn/ungdomars 
fritidskort skall vara giltigt även på loven. 

Tjänsteutlåtandet redovisar kostnader för tillköp av kortet ”Fritid 
jul/sommarlov” som är giltigt dygnet runt under jul- och sommarlov på 
alla Västtrafiks fordon inom regionen. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige, § 270 den 14 november 2019 

Ärendet 
Sommarlovskort 2018 
I maj 2018 gav Kollektivtrafiknämnden i uppdrag till Västtrafik att 
erbjuda skolungdomar i Västra Götaland fria resor med kollektivtrafiken 
under sommarlovet 2018. Uppdraget kom av det statliga stöd som 
regering och riksdag beslutade om under våren 2018. De ungdomar som 
omfattades var årskurserna 6-9 i grundskolan, grundsärskolan och 
specialskolan samt årskurserna 1-2 i gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan. Kommunen, genom Barn- och utbildningsnämnden, 
administrerade ut de sk. ”sommarlovskorten” till de som var berättigade 
till ett kort, men finansiering skedde genom statliga medel. 

Inga nya statliga medel tillfördes år 2019 och upplägget med 
”sommarlovskort” uteblev därmed. 

Tillköp av fritidskort 
Västtrafik erbjuder i sitt sortiment för skolkort möjlighet för 

412



 

  2 (3)    

2020-01-29 Dnr 2019/171 

 

 

 
Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr 212000-1306 

Fax 0304-60 10 19 BG 641-9741 Tjörns kommun 
471 80 Skärhamn 

Kroksdalsvägen 1 
E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se 

 
 

kommunerna att köpa läsårsbundna fritidskort med olika giltighetsspann 
över dygn, helg och skollov. Fritidskorten gäller på Västtrafiks fordon 
inom hela regionen och köps fristående, de behöver alltså inte kopplas till 
ett skolkort. 

Fritidskorten kan köpas för barn/ungdomar från den dag man fyllt 7 år 
och till den dag man fyllt 20 år. Inom Västtrafik räknas man som barn om 
man är 0-6 år och de får av säkerhetsskäl inte resa ensamma.  

Kortet ”Fritid jul/sommarlov” är giltigt dygnet runt under jul- och 
sommarlov till priset 643 kr per barn och läsår (kortpris gäller för läsåret 
2019/2020). 

Två alternativ av åldersspann redovisas nedan. Alternativ 1 motsvarar 
samma kriterier som ”sommarlovskortet”, barn/ungdomar i åldern 12-19 
år. Alternativ 2 omfattar alla barn/ungdomar som går i skolan, 7-19 år. 

Alternativ 1 
Enligt befolkningsprognos 2018 – 2032 (Statisticon) var det 2 248 
barn/ungdomar i åldern 7-19 år boende på Tjörn år 2019. 

Alternativ 2 
Enligt befolkningsprognos 2018 – 2032 (Statisticon) var det 1 381 
barn/ungdomar i åldern 12-19 år boende på Tjörn år 2019. 

Barnperspektivet 
Gratis fritidskort har positiv betydelse för barn och unga och deras 
möjligheter att resa säkert, tryggt och självständigt. 

Konsekvens 
Alternativ 1 

Tillköp av ”Fritid jul/sommarlov” görs för alla barn/ungdomar mellan 7-
19 år som är boende i kommunen.  

Kostnad: 2 248 st x 643 kr = 1 445 464 kronor per läsår. 

Alternativ 2 

Tillköp av ”Fritid jul/sommarlov” görs för alla barn/ungdomar mellan 
12-19 år som är boende i kommunen. 

Kostnad: 1 381 st x 643 kr = 887 983 kronor per läsår. 

Uppgifter för kostnader är hämtade från Västtrafiks skolkortspriser för 
läsåret 2019/2020 (dat. 2019-12-02). 
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Marie Louise Bergqvist 
Förvaltningschef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-06-03 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 125 

Svar på motion från Rikard Larsson (S) om att främja 
återbruk genom ”Returvaruhus” på Tjörn 

2019/361 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen. 

Sammanfattning 
Rikard Larsson (S) har inkommit med en motion om att främja 
återbruk genom ”Returvaruhus” på Tjörn.  

Motionen innebär att ett ”Returvaruhus” inrättas i Tjörns 
kommuns regi. Syftet är att främja återbruk genom ett ställe där 
både inlämning av funktionsdugliga begagnade saker kan lämnas 
och införskaffas. I motionen föreslås att ett sådant returvaruhus 
skulle vara ett komplement till befintlig återvinningscentral.  

Tjörns Bostads AB, samhällsbyggnadsnämnden samt 
socialnämnden har yttrat sig i ärendet. Samtliga är positiva till 
motionens syfte men anser sig inte kunna bedriva denna form av 
verksamhet under nuvarande förutsättningar. Samtidigt planeras 
privata initiativ med liknande syfte och innehåll. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår utifrån ovanstående att 
motionen avslås. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-20, § 128 
Socialnämnden 2021-04-28 § 92  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-25 § 37 
Tjörns Bostads AB 2020-10-20 § 50 
Socialnämndens beslut 2020-09-23 § 195 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-06-10 § 177 
Kommunfullmäktige 2019-11-14, § 267 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-06-03 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-05-10 
Motion 2019-11-01 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2021-03-26 
Tjänsteutlåtande Tjörns Bostads AB 2020-10-12 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2020-08-28 
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-06-02 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 128 

Svar på motion från Rikard Larsson (S) om att främja 
återbruk genom ”Returvaruhus” på Tjörn 

2019/361 

Beslut 
Kommunstyrelses arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Sammanfattning 
Rikard Larsson (S) har inkommit med en motion om att främja 
återbruk genom ”Returvaruhus” på Tjörn.  

Motionen innebär att ett ”Returvaruhus” inrättas i Tjörns 
kommuns regi. Syftet är att främja återbruk genom ett ställe där 
både inlämning av funktionsdugliga begagnade saker kan lämnas 
och införskaffas. I motionen föreslås att ett sådant returvaruhus 
skulle vara ett komplement till befintlig återvinningscentral.  

Tjörns Bostads AB, samhällsbyggnadsnämnden samt 
socialnämnden har yttrat sig i ärendet. Samtliga är positiva till 
motionens syfte men anser sig inte kunna bedriva denna form av 
verksamhet under nuvarande förutsättningar. Samtidigt planeras 
privata initiativ med liknande syfte och innehåll. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår utifrån ovanstående att 
motionen avslås. 

Tidigare beslut 
Socialnämnden 2021-04-28 § 92  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-25 § 37 
Tjörns Bostads AB 2020-10-20 § 50 
Socialnämndens beslut 2020-09-23 § 195 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-06-10 § 177 
Kommunfullmäktige 2019-11-14, § 267 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-05-10 
Motion 2019-11-01 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2021-03-26 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tjänsteutlåtande Tjörns Bostads AB 2020-10-12 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2020-08-28 
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-06-02 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag till beslut. 
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Tjänsteutlåtande - Svar på motion från Rikard Larsson 
(S) om att främja återbruk genom "Returvaruhus" på 
Tjörn 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelses arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Sammanfattning 
Rikard Larsson (S) har inkommit med en motion om att främja återbruk 
genom ”Returvaruhus” på Tjörn.  

Motionen innebär att ett ”Returvaruhus” inrättas i Tjörns kommuns 
regi. Syftet är att främja återbruk genom ett ställe där både inlämning 
av funktionsdugliga begagnade saker kan lämnas och införskaffas. I 
motionen föreslås att ett sådant returvaruhus skulle vara ett 
komplement till befintlig återvinningscentral.  

Tjörns Bostads AB, samhällsbyggnadsnämnden samt socialnämnden 
har yttrat sig i ärendet. Samtliga är positiva till motionens syfte men 
anser sig inte kunna bedriva denna form av verksamhet under 
nuvarande förutsättningar. Samtidigt planeras privata initiativ med 
liknande syfte och innehåll. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår utifrån ovanstående att 
motionen avslås. 

Tidigare beslut 
Socialnämnden 2021-04-28 § 92  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-25 § 37 
Tjörns Bostads AB 2020-10-20 § 50 
Socialnämndens beslut 2020-09-23 § 195 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-06-10 § 177 
Kommunfullmäktige 2019-11-14, § 267 
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Bilagor 
Motion 2019-11-01 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2021-03-26 
Tjänsteutlåtande Tjörns Bostads AB 2020-10-12 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2020-08-28 
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-06-02 

Ärendet  
Socialdemokraterna på Tjörn genom Rikard Larsson (S) inkom 18 
oktober 2019 med en motion om att främja återbruk genom 
”Returvaruhus” på Tjörn. Syftet är att främja återbruk genom ett ställe 
där både inlämning av funktionsdugliga begagnade saker kan lämnas 
och införskaffas.  

Tjörns Bostads AB (TBAB), Samhällsbyggnadsnämnden samt 
Socialnämnden har yttrat sig i ärendet. Samtliga remissinstanser för 
motionen ställer sig positiva till motionens intention men anser sig inte 
kunna bedriva denna typ av verksamhet med nuvarande 
förutsättningar.  

TBAB som ställer sig positiva till motionens syfte men bedömer att 
denna verksamhet inte kan bedrivas inom ramen för nuvarande 
ägardirektiv. 

Samhällsbyggnadsnämnden har via Avfallsavdelningen handlagt 
ärendet som är positiva till motionens ambition men de ser inga 
möjligheter att inom nuvarande budgetram kunna bedriva denna 
verksamhet. 

Motionen har även skickats till socialförvaltningen för yttrande. De ser 
likt andra det som ett positivt syfte med motionen men belyser även de 
att de ekonomiska konsekvenserna måste utredas innan denna form av 
verksamhet startas. 

På Tjörn bedrivs idag ett flertal secondhand butiker och antikvariat i 
privat regi. Under våren 2021 öppnar även Svenska Kyrkan på Tjörn en 
liknande verksamhet som motionen avser. Projektet, som kallas S:t 
Marys, finns på flera platser i landet, har som syfte att erbjuda platser 
för rehabilitering och arbetsträning för personer som står långt från 
arbetsmarknaden. Att Tjörns kommun skulle ta initiativ till en 
konkurrerande verksamhet är inte lämpligt.  

420



 TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 (3) 

 2021-05-10 Dnr 2019/361-456

Om Tjörns kommuns fullmäktige vill gå vidare med motionen bör i så 
fall Socialnämnden få i uppdrag att utreda möjligheterna till samverkan 
med redan existerade verksamheter. Detta skulle kunna ske genom 
olika projekt eller via så kallat IOP (idéburet partnerskap).  

Socialnämnden ställer sig positiva till att samverka med externa 
organisationer som arbetar med hållbarhet såväl miljömässig som 
socialt. Svenska kyrkan har genom projekt S:t Marys redan varit i 
kontakt med Arbetsmarknadsenheten på Tjörn för att utröna 
möjligheten till någon form av samarbete. Om socialförvaltningen 
framgent kan behöva platser för rehabilitering och träning ur ett 
arbetsmarknadsperspektiv kan ett avtal i form av ett idéburet offentligt 
partnerskap vara aktuellt. Framtida samverkan kan bygga på ett 
idéburet offentligt partnerskap (IOP) eller annan form av samverkan. 
Ett idéburet offentligt partnerskap bygger på ömsesidiga insatser och 
resurser vilket ofta ur kommunalt perspektiv handlar om finansiering. 
Den kostnad som ett samverkansavtal med en extern partner skulle 
innebära ryms inte i befintlig budget för socialnämndens verksamhet. 

Bortsett från den finansiella biten ser socialförvaltningen stora 
möjligheter att inleda ett idéburet offentligt partnerskap eller andra 
samverkansformer med redan etablerade icke vinstdrivande privata 
aktörer i Tjörns kommun 

Utifrån remissvaren föreslår kommunstyrelseförvaltningen att 
motionen, trots sina goda intentioner, ska avslås. 

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 
Då motionen föreslås avslås bedöms motionen inte få några direkta 
konsekvenser för verksamheten. 

 
Evike Sandor 
Tf kommunchef
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Till: Kommunfullmäktige, Tjörns kommun, Skärhamn 
MOTION:  

 

” Främja återbruk genom ”Returvaruhus” på Tjörn” 

 

Nu är det flera år sedan Returvaruhuset i Stenungsund stängde igen och i dagens samhälle där vi vill 
uppmana samhällsmedborgare att tänka klimatsmart och uppmuntra återbruk så känns det än mer 
att en sådan verksamhet är saknad.  

Tjörn har i övrigt en väldigt medborgarvänlig och bra återvinning via Tjörns återvinningscentral och 
undertecknad tycker att denna med fördel skulle kunna kompletteras med ett ”returvaruhus”, dvs en 
verksamhet där invånarna kan lämna in funktionsdugliga möbler, inredning, hushållsartiklar m.m. 
som sedan kan säljas begagnat till andra invånare. 

Detta skulle också kunna komplettera och i viss mån också hjälpa till att avlasta Tjörns 
återvinningscentral. 

Det mest samhällsekonomiska vore att använda någon befintlig, men i dagsläget onyttjad, lokal där 
invånarna kan åka och lämna saker och eventuellt även samarbeta med Tjörns återvinningscentral så 
att de funktionsdugliga artiklar som lämnas in dit också dessa kan transporteras till affärslokalen. 

En sådan verksamhet, förutom att den uppmuntrar miljötänk i kommunen, kan med fördel också 
utnyttjas för daglig verksamhet, arbetsträning och feriearbete. Vinsten kan också den komma 
invånarna till nytta genom att man t.ex. låter intäkterna gå till behjärtansvärda ändamål som t.ex. 
födelsedagsfiranden på äldreboenden, lovaktiviteter för barn till låginkomsttagare, ”startpaket” för 
nyblivna ensamstående föräldrar eller liknande.  

Tanken skall också vara att hålla priserna låga för att gynna de invånare som kan ha svårt att 
införskaffa saker till hemmet på grund av dålig ekonomi.  

Undertecknad föreslår fullmäktige att besluta: 
 

Att Tjörns kommun arbetar för inrättandet av ett ”returvaruhus” på Tjörn. 
 
Tjörn 2019-10-18 

För Socialdemokratiska fullmäktigegruppen 

Rikard Larsson   

Socialdemokraterna
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-04-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§92 
 
Remiss till socialnämnden - Motion från Rikard Larsson (S) om att 
främja återbruk genom ”Returvaruhus” på Tjörn 
 
2020/142 
 
Beslut 
Socialnämnden noterar informationen att samverkan med externa aktörer som 
arbetar med att främja återbruk har påbörjats. 
 
 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och ett samverkansprojekt 
med social hållbarhet bedöms påverka och ge positiva konsekvenser för barn och 
ungdomar. Barn och ungdomar har inte fått ge några synpunkter i ärendet. 
 
Sammanfattning 
Socialdemokraterna på Tjörn genom Rikard Larsson (S) inkom 18 oktober 2019 
med en motion om att främja återbruk genom ”Returvaruhus” på Tjörn. Syftet är att 
främja återbruk genom ett ställe där både inlämning av funktionsdugliga begagnade 
saker kan lämnas och införskaffas. Kommunfullmäktige remitterade motionen till 
socialnämnden som ställde sig positiva till ett ”Returvaruhus” men löser inte de 
ekonomiska konsekvenserna av en sådan satsning inom ram. 
Då det idag på Tjörn bedrivs ett flertal secondhand butiker och antikvariat i privat 
regi har kommunstyrelsens arbetsutskott gett socialnämnden i uppdrag att belysa 
möjligheter till någon form av samverkan för att inte skapa en konkurrenssituation 
med återbruk på Tjörn. 
Socialförvaltningen ställer sig positiva till att samverka med externa organisationer 
som arbetar med hållbarhet såväl miljömässig som socialt. Svenska kyrkan har 
genom projekt S:t Marys redan varit i kontakt med Arbetsmarknadsenheten på 
Tjörn för att utröna möjligheten till någon form av samarbete. Om 
socialförvaltningen framgent kan behöva platser för rehabilitering och träning ur ett 
arbetsmarknadsperspektiv kan ett avtal i form av ett idéburet offentligt partnerskap 
vara aktuellt. 
Framtida samverkan kan bygga på ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) eller 
annan form av samverkan. Ett idéburet offentligt partnerskap bygger på ömsesidiga 
insatser och resurser vilket ofta ur kommunalt perspektiv handlar om finansiering. 
Den kostnad som ett samverkansavtal med en extern partner skulle innebära ryms 
inte i befintlig budget. 
Bortsett från den finansiella biten ser socialförvaltningen stora möjligheter att inleda 
ett idéburet offentligt partnerskap eller andra samverkansformer med redan 
etablerade icke vinstdrivande privata aktörer i Tjörns kommun. 
Socialnämnden anser med detta svar remissen besvarad. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-04-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut 
Tjörns Bostads AB 2020-10-20, § 50 
Socialnämnden 2020-09-23, § 195 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-06-10, § 177 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-14, § 267 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-25 § 37 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-03-26 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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Socialnämnden 
  

2021-03-26 Dnr 2020/142-750 

Per Åkerman 
Verksamhetskoordinator  
Telefon 
per.akerman@tjorn.se 

Skriv beslutsinstans 

 
 
  

 

 

 
Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr 212000-1306 

Fax 0304-60 10 19 BG 641-9741 Tjörns kommun 
471 80 Skärhamn 

Kroksdalsvägen 1 
E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se 
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Remissvar motion främja återbruk genom 
"Returvaruhus på Tjörn" 

Förslag till beslut 
Socialnämnden noterar informationen att samverkan med externa aktörer 
som arbetar med att främja återbruk har påbörjats. 
 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna på Tjörn genom Rikard Larsson (S) inkom 18 
oktober 2019 med en motion om att främja återbruk genom 
”Returvaruhus” på Tjörn. Syftet är att främja återbruk genom ett ställe 
där både inlämning av funktionsdugliga begagnade saker kan lämnas och 
införskaffas. Kommunfullmäktige remitterade motionen till 
socialnämnden som ställde sig positiva till ett ”Returvaruhus” men löser 
inte de ekonomiska konsekvenserna av en sådan satsning inom ram. 

Då det idag på Tjörn bedrivs ett flertal secondhand butiker och 
antikvariat i privat regi har kommunstyrelsens arbetsutskott gett 
socialnämnden i uppdrag att belysa möjligheter till någon form av 
samverkan för att inte skapa en konkurrenssituation med återbruk på 
Tjörn. 

Socialförvaltningen ställer sig positiva till att samverka med externa 
organisationer som arbetar med hållbarhet såväl miljömässig som socialt. 
Svenska kyrkans har genom projekt S:t Marys redan varit i kontakt med 
Arbetsmarknadsenheten på Tjörn för att utröna möjligheten till någon 
form av samarbete. Om socialförvaltningen framgent kan behöva platser 
för rehabiliterings- och träningsperspektiv ur ett 
arbetsmarknadsperspektiv kan ett avtal i form av ett idéburet offentligt 
partnerskap vara aktuellt. 

Framtida samverkan kan bygga på ett idéburet offentligt partnerskap 
(IOP) eller annan form av samverkan. Ett idéburet offentligt partnerskap 
bygger på ömsesidiga insatser och resurser vilket ofta ur kommunalt 
perspektiv handlar om finansiering. Den kostnad som ett 
samverkansavtal med en extern partner skulle innebära ryms inte i 
befintlig budget. 
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Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr 212000-1306 
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Bortsett från den finansiella biten ser socialförvaltningen stora 
möjligheter att inleda ett idéburet offentligt partnerskap eller andra 
samverkansformer med redan etablerade icke vinstdrivande privata 
aktörer i Tjörns kommun. 

Socialnämnden anser med detta svar remissen besvarad. 

 

Tidigare beslut 
Tjörns Bostads AB 2020-10-20, § 50 
Socialnämnden 2020-09-23, § 195 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-06-10, § 177 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-14, § 267 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-25 § 37 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ärendet  
Socialdemokraterna på Tjörn genom Rikard Larsson (S) inkom 18 
oktober 2019 med en motion om att främja återbruk genom 
”Returvaruhus” på Tjörn, Kommunfullmäktige har remitterade motionen 
till Samhällsbyggnadsnämnden för handläggning.  
 
Motionen innebär att ett ”Returvaruhus” inrättas i Tjörns kommun. Syftet 
är att främja återbruk genom ett ställe där både inlämning av 
funktionsdugliga begagnade saker kan lämnas och införskaffas. I 
motionen förs förslaget fram att ett sådant returvaruhus skulle vara ett 
komplement till befintlig återvinningscentral. Socialnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden och Tjörns bostads AB har yttrat sig i ärendet 
där alla parter ställt sig positiva till ett ”Reurvaruhus” men ställt sig 
frågande till finansieringen samt att de att de ekonomiska 
konsekvenserna måste utredas innan denna form av verksamhet startas. 

På Tjörn bedrivs idag ett flertal secondhand butiker och antikvariat i 
privat regi. Under våren 2021 planerar även Svenska Kyrkan på Tjörn att 
öppna en liknande verksamhet som motionen avser. Projektet, som kallas 
S:t Marys, finns på flera platser i landet, har som syfte att erbjuda platser 
för rehabilitering och arbetsträning för personer som står långt från 
arbetsmarknaden. 

Med tanke på dessa verksamheter är det inte lämpligt att Tjörns kommun 
skulle ta initiativ till en konkurrerande verksamhet. Socialnämnden får 
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därför uppdraget att utreda möjligheterna till samverkan med redan 
existerade verksamheter genom någon form av samverkansavtal. 

Socialförvaltningen ställer sig positiva till att samverka med externa 
organisationer som arbetar med hållbarhet såväl miljömässig som socialt. 
Svenska kyrkans har genom projekt S:t Marys redan varit i kontakt med 
Arbetsmarknadsenheten på Tjörn för att utröna möjligheten till någon 
form av samarbete. Om socialförvaltningen framgent kan behöva platser 
för rehabiliterings- och träningsperspektiv ur ett 
arbetsmarknadsperspektiv kan ett avtal i form av ett idéburet offentligt 
partnerskap vara aktuellt. 

Målet med en överenskommelse i form av IOP är att stärka samspelet 
mellan den offentliga och idéburna sektorn. I detta fall mellan samspel 
mellan Tjörns kommun och Projekt ST Mary. Den idéburna sektorn är ett 
samlingsbegrepp för organisationer som främjar ett värde, ett mål eller 
idé som gynnar allmänintresset men som inte är ekonomiskt 
vinstdrivande eller en del av staten eller kommunen.  

Ett partnerskap ska bygga på ett gemensamt samverkansbehov. 
Partnerskapet ska bygga på insikten om att det behövs flera perspektiv 
och flera olika typer av resurser för att lösa problem, framför allt 
komplexa problem. I partnerskapet ska den offentliga parten och den 
idéburna organisationen ha ett gemensamt engagemang och ett 
gemensamt ansvar för att nå det gemensamt formulerade målen. Varje 
part ska ansvara för och styra sina egna verksamheter men har samtidigt 
förbundit sig att anpassa dessa för att nå målen. Det handlar således om 
en ömsesidig samverkansrelation. 

Socialförvaltningen ser stora möjligheter att inleda ett idéburet offentligt 
partnerskap eller andra samverkansformer med redan etablerade icke 
vinstdrivande privata aktörer i Tjörns kommun. Ett idéburet offentligt 
partnerskap bygger på ömsesidiga insatser och resurser vilket ofta ur 
kommunalt perspektiv handlar om finansiering. Den kostnad som ett 
samverkansavtal med en extern partner skulle innebära ryms inte i 
befintlig budget. 

Socialnämnden anser med detta svar remissen besvarad. 

Barnperspektivet 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och ett 
samverkansprojekt med social hållbarhet bedöms påverka och ge positiva 
konsekvenser för barn och ungdomar. Barn och ungdomar har inte fått ge 
några synpunkter i ärendet. 
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Shuja-At Noormohamed 
Förvaltningschef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Tjörns Bostads AB 2020-10-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 50 
 
Svar på motion från Rikard Larsson (S) om att främja återbruk 
genom "Returvaruhus" på Tjörn 
 
2020/31 
 
Beslut 
Styrelsen för Tjörns Bostads AB ställer sig positiv till motionens syfte men bedömer 
att uppdraget inte ryms inom ramen för bolagets ägardirektiv.  

Sammanfattning 
Socialdemokraterna på Tjörn genom Rikard Larsson (S) har inkommit med en 
motion om att främja återbruk genom ”Returvaruhus” på Tjörn, daterad 18 oktober 
2019. Kommunfullmäktige har beslutat att motionen får väckas. 
Tjörns Bostads AB har handlagt ärendet och formulerat ett svar där bolaget ställer 
sig positivt till motionens syfte men bedömer att uppdraget inte ryms inom ramen 
för bolagets ägardirektiv. 
 
Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2019-11-14 § 267 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-10-05 
Motion från Rikard Larsson (S) om att främja återbruk genom returvaruhus på Tjörn 
Svar på remiss- Samhällsbyggnadsnämnden 
Beslut KF 2019-11-14 
Beslut SBN 2020-06-10 
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2020-10-12 Dnr 2020/31-  

Solbritt Törnqvist 
Verkställande direktör  
0304-60 11 18 
solbritt.tornqvist@tjorn.se 

Styrelsen för Tjörns Bostads AB 
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Tjänsteutlåtande TBAB- Svar på remiss "Motion 
från Rikard Larsson (S) om att främja återbruk 
genom returvaruhus på Tjörn" 

Förslag till beslut 
Styrelsen för Tjörns Bostads AB ställer sig positiv till motionens syfte 
men bedömer att uppdraget inte ryms inom ramen för bolagets 
ägardirektiv.  

Sammanfattning 
Socialdemokraterna på Tjörn genom Rikard Larsson (S) har inkommit 
med en motion om att främja återbruk genom ”Returvaruhus” på Tjörn, 
daterad 18 oktober 2019. Kommunfullmäktige har beslutat att motionen 
får väckas. 

Tjörns Bostads AB har handlagt ärendet och formulerat ett svar där 
bolaget ställer sig positivt till motionens syfte men bedömer att uppdraget 
inte ryms inom ramen för bolagets ägardirektiv. 

  

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2019-11-14 § 267 

Bilagor 
Motion från Rikard Larsson (S) om att främja återbruk genom 
returvaruhus på Tjörn 

Svar på remiss- Samhällsbyggnadsnämnden 

Beslut KF 2019-11-14 

Beslut SBN 2020-06-10 

 

Beslutet skickas till 
Kommunkansliet, Tjörns Kommun 

430



  2 (2)  

 

  2020-10-12 Dnr 2020/31-  
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Ärendet  
Socialdemokraterna på Tjörn genom Rikard Larsson (S) har inkommit 
med en motion om att främja återbruk genom ”Returvaruhus” på Tjörn, 
daterad 18 oktober 2019. Kommunfullmäktige har beslutat att motionen 
får väckas 

Motionen innebär att ett ”Returvaruhus” inrättas i Tjörns kommun. Syftet 
är att främja återbruk genom ett ställe där både inlämning av 
funktionsdugliga begagnade saker kan lämnas och införskaffas. I 
motionen förs förslaget fram att ett sådant returvaruhus skulle vara ett 
komplement till befintlig återvinningscentral. 

En del av förslaget är att vara en verksamhet som nyttjas av daglig 
verksamhet, arbetsträning och feriearbete.  

Tjörns Bostads AB har handlagt ärendet och formulerat följande svar: 

Tjörns Bostads AB ställer sig positivt till motionens syfte men bedömer 
att uppdraget inte ryms inom ramen för bolagets ägardirektiv.  

 

 

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

 

 

Solbritt Törnqvist 
VD Tjörns Bostads AB 

431



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-09-23  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§195 
 
Remiss till socialnämnden - Motion från Rikard Larsson (S) om att 
främja återbruk genom ”Returvaruhus” på Tjörn 
 
2020/142 
 
Beslut 
Socialnämnden ställer sig positiv till motionen om att främja återbruk genom 
”Returvaruhus” på Tjörn. 

 
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 på Tjörn genom Rikard Larsson (S) har inkommit med en 
motion om att främja återbruk genom ”Returvaruhus” på Tjörn, daterad 18 oktober 
2019. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till Samhällsbyggnadsnämnden 
för handläggning. Motionen har remitterats från samhällsbyggnadsnämnden vidare 
till socialnämnden.  Socialnämnden ser positivt på motionens syfte.  
Socialnämnden anser med detta svar remissen besvarad. 

 
Tidigare beslut 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-14, § 267 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-06-10 § 177 
 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Rikard Larsson (S) om att främja återbruk genom Returvaruhus på 
Tjörn 
Svar på remiss SBN - Motion från Rikard Larsson (S) om att främja återbruk genom 
”Returvaruhus” på Tjörn 
Tjänsteutlåtande 2020-08-28 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
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Socialnämnden 
  

2020-08-28 Dnr 2020/142-750 

Per Åkerman 
Verksamhetskoordinator  
0304-60 13 98 
per.akerman@tjorn.se 

Socialnämnden 
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Svar på remiss - Motion från Rikard Larsson (S) om 
att främja återbruk genom ”Returvaruhus” på Tjörn 

Förslag till beslut 
Socialnämnden ställer sig positiv till motionen om att främja återbruk 
genom ”Returvaruhus” på Tjörn. 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna på Tjörn genom Rikard Larsson (S) har inkommit 
med en motion om att främja återbruk genom ”Returvaruhus” på Tjörn, 
daterad 18 oktober 2019. Kommunfullmäktige har remitterat motionen 
till Samhällsbyggnadsnämnden för handläggning. Motionen har 
remitterats från samhällsbyggnadsnämnden vidare till socialnämnden.  
Socialnämnden ser positivt på motionens syfte.  
Socialnämnden anser med detta svar remissen besvarad. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-14, § 267 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-06-10 § 177 

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  
Viktigt att ekonomiska förutsättningar utreds innan motionen bifalles 
fullt ut. 

 

Shujaat Noormohamed 

Förvaltningschef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-10  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§177 
 
Svar på remiss - Motion från Rikard Larsson (S) om att främja 
återbruk genom ”Returvaruhus” på Tjörn 
 
2019/169 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att: 

1. Godta samhällsbyggnadsförvaltningens svar i frågan och anse motionen 
besvarad för samhällsbyggnadsnämndens del. 

2. Remittera motionen till Socialförvaltningen. 
 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte får negativa konsekvenser för barn. 
 
Sammanfattning 
Socialdemokraterna på Tjörn genom Rikard Larsson (S) har inkommit med en 
motion om att främja återbruk genom ”Returvaruhus” på Tjörn, daterad 18 oktober 
2019. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till Samhällsbyggnadsnämnden 
för handläggning. 

Avfallsavdelningen har handlagt ärendet och formulerat ett svar som innebär att 
förvaltningen ser positivt på motionens syfte men saknar de personella resurser som 
skulle krävas för att starta och driva ett returvaruhus.  
 
Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2019-11-14, § 267 
 
Beslutsunderlag 
MOTION: ”Främja återbruk genom ”Returvaruhus” på Tjörn”, 2019-10-18 
 
Tjänsteutlåtande 2020-06-02 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Larsson (S) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens 
förslag till beslut.  
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

1 (2)  

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
  

2020-06-02 Dnr 2019/169-  

Michael Kööhler 
Avdelningschef avfall  
0304-60 14 31 
michael.koohler@tjorn.se 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 
 
  

 

 

 
Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr 212000-1306 
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Svar på remiss - Motion från Rikard Larsson (S) om att 
främja återbruk genom ”Returvaruhus” på Tjörn 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att: 

1. Godta samhällsbyggnadsförvaltningens svar i frågan och anse 
motionen besvarad för samhällsbyggnadsnämndens del 

2. Remittera motionen Socialförvaltningen 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna på Tjörn genom Rikard Larsson (S) har inkommit 
med en motion om att främja återbruk genom ”Returvaruhus” på Tjörn, 
daterad 18 oktober 2019. Kommunfullmäktige har remitterat motionen 
till Samhällsbyggnadsnämnden för handläggning. 

Avfallsavdelningen har handlagt ärendet och formulerat ett svar som 
innebär att förvaltningen ser positivt på motionens syfte men saknar de 
personella resurser som skulle krävas för att starta och driva ett 
returvaruhus.  

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2019-11-14, § 267 

Bilagor 
MOTION: ”Främja återbruk genom ”Returvaruhus” på Tjörn”, 2019-10-
18 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Ärendet  
Socialdemokraterna på Tjörn genom Rikard Larsson (S) har inkommit 
med en motion om att främja återbruk genom ”Returvaruhus” på Tjörn, 
daterad 18 oktober 2019. Kommunfullmäktige har remitterat motionen 
till Samhällsbyggnadsnämnden för handläggning.  
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2020-06-02 Dnr 2019/169-  
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Motionen innebär att ett ”Returvaruhus” inrättas i Tjörns kommun. Syftet 
är att främja återbruk genom ett ställe där både inlämning av 
funktionsdugliga begagnade saker kan lämnas och införskaffas. I 
motionen förs förslaget fram att ett sådant returvaruhus skulle vara ett 
komplement till befintlig återvinningscentral. 

En del av förslaget är att vara en verksamhet som nyttjas av daglig 
verksamhet, arbetsträning och feriearbete.  

Avfallsavdelningen har handlagt ärendet och formulerat följande svar: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt på förslaget om ett så kallat 
returvaruhus. Däremot har inte avfallsavdelningar i nuläget de personella 
resurser som krävs för att starta upp och driva ett sådant.  

Förvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden godtar 
förvaltningens svar i frågan och anser motionen besvarad för 
samhällsbyggnadsnämndens del.  

Förvaltningen anser att motionen med fördel skickas till 
Socialförvaltningen där arbetsmarknadsenheten ges möjlighet att ta 
ställning till motionen.  

Barnperspektivet 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram 
till att beslutet inte får negativa konsekvenser för barn. 

 

Marie-Louise Bergqvist 
Förvaltningschef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-06-03 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 126 

Svar på motion från Christy Whiddon (S) om 
förebyggande utbildning för hela samhället om 
ohälsosamma levnadsvanor 

2021/45 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. punkt ett i motionen anses besvarad 

2. punkt två i motionen bifalls utifrån förvaltningens förslag att driva 
frågan om gemensam kampanj genom det hälsofrämjande nätverket 
med representanter från SIMBA kommunerna, hälso- och 
sjukvården samt Samordningsförbundet Älv- och Kust. Detta 
förutsätter att medel för genomförande av kampanjen avsätts i 
folkhälsobudgeten för 2022 och lokalt i Tjörns kommun ska vi 
tydligt informera om hur man som enskild kommuninvånare på 
Tjörn kan få stöd och hjälp av olika instanser med att förbättra sin 
hälsa på olika sätt. 

3. en återkoppling/uppföljning av gemensam kampanj sker i samband 
med årsredovisning folkhälsa 2022.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har översänt en motion från Christy 
Whiddon (S) om förebyggande utbildning för hela samhället om 
ohälsosamma levnadsvanor, med följande yrkande, efter tillägg 
från Rosalie Sanyang (S): 

1 Tjörns kommun ska jobba mot riktlinjernas mål att minska 
ohälsosamma levnadsvanor med fokus på barn och unga genom att 
ha dedikerad utbildning av barnen runt ohälsosamma levnadsvanor 
(rökning, alkoholintag, motion och att äta hälsosamma mat) så att 
vid slutet av grundskolan vet varje barn följande: 
a Hälsorisker med rökning och hur man hittar hjälp för att sluta 
b Vad det betyder att äta hälsosamt (frukt- och 

grönsakskonsumtion) 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-06-03 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

c Vad är riskkonsumtions nivå av alkohol? Vad finns för hjälp för 
att minska? 

d Betydelsen av fysisk aktivitet för bättre hälsa 
2 Förvaltningen ska ta fram en handlingsplan för genomförande av 

informations- och utbildningskampanj för att höja 
kommuninvånarnas kunskaper gällande hälsosamma levnadsvanor 
enligt punkterna ovan, samt vart man vänder sig för att söka stöd 
och hjälp. 

Motionen har varit på remiss hos barn- och utbildningsnämnden 
avseende punkt ett och nämnden yttrar att förvaltningens 
verksamheter redan har detta uppdrag genom de styrdokument 
man har att följa och bedömer punkt ett i motionen som besvarad.  

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att punkt två i motionen 
bifalls utifrån förslaget att driva frågan om gemensam kampanj 
genom det hälsofrämjande nätverket med representanter från 
SIMBA kommunerna, hälso- och sjukvården samt 
Samordningsförbundet Älv- och Kust där en gemensam kampanj 
skulle få störs effekt.  

Detta förutsätter att medel för genomförande av kampanjen 
avsätts i folkhälsobudgeten för 2022.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-20, § 129 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-29, § 57 
Kommunfullmäktige 2021-02-25, § 48 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-05-04 
Motion 2021-02-18 
Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsförvaltningen 2021-04-19 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) och Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 129 

Svar på motion från Christy Whiddon (S) om 
förebyggande utbildning för hela samhället om 
ohälsosamma levnadsvanor 

2021/45 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. punkt ett i motionen anses besvarad 

2. punkt två i motionen bifalls utifrån förvaltningens förslag att driva 
frågan om gemensam kampanj genom det hälsofrämjande nätverket 
med representanter från SIMBA kommunerna, hälso- och 
sjukvården samt Samordningsförbundet Älv- och Kust. Detta 
förutsätter att medel för genomförande av kampanjen avsätts i 
folkhälsobudgeten för 2022 och lokalt i Tjörns kommun ska vi 
tydligt informera om hur man som enskild kommuninvånare på 
Tjörn kan få stöd och hjälp av olika instanser med att förbättra sin 
hälsa på olika sätt. 

3. en återkoppling/uppföljning av gemensam kampanj sker i samband 
med årsredovisning folkhälsa 2022.  

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har översänt en motion från Christy 
Whiddon (S) om förebyggande utbildning för hela samhället om 
ohälsosamma levnadsvanor, med följande yrkande, efter tillägg 
från Rosalie Sanyang (S): 

1 Tjörns kommun ska jobba mot riktlinjernas mål att minska 
ohälsosamma levnadsvanor med fokus på barn och unga genom att 
ha dedikerad utbildning av barnen runt ohälsosamma levnadsvanor 
(rökning, alkoholintag, motion och att äta hälsosamma mat) så att 
vid slutet av grundskolan vet varje barn följande: 
a Hälsorisker med rökning och hur man hittar hjälp för att sluta 
b Vad det betyder att äta hälsosamt (frukt- och 

grönsakskonsumtion) 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

c Vad är riskkonsumtions nivå av alkohol? Vad finns för hjälp för 
att minska? 

d Betydelsen av fysisk aktivitet för bättre hälsa 
2 Förvaltningen ska ta fram en handlingsplan för genomförande av 

informations- och utbildningskampanj för att höja 
kommuninvånarnas kunskaper gällande hälsosamma levnadsvanor 
enligt punkterna ovan, samt vart man vänder sig för att söka stöd 
och hjälp. 

Motionen har varit på remiss hos barn- och utbildningsnämnden 
avseende punkt ett och nämnden yttrar att förvaltningens 
verksamheter redan har detta uppdrag genom de styrdokument 
man har att följa och bedömer punkt ett i motionen som besvarad.  

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att punkt två i motionen 
bifalls utifrån förslaget att driva frågan om gemensam kampanj 
genom det hälsofrämjande nätverket med representanter från 
SIMBA kommunerna, hälso- och sjukvården samt 
Samordningsförbundet Älv- och Kust där en gemensam kampanj 
skulle få störs effekt.  

Detta förutsätter att medel för genomförande av kampanjen 
avsätts i folkhälsobudgeten för 2022.  

 
Tidigare beslut 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-29, § 57 
Kommunfullmäktige 2021-02-25, § 48 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-05-04 
Motion 2021-02-18 
Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsförvaltningen 2021-04-19 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag till beslut. 

Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut med följande tillägg till andra att-
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

satsen: ”Lokalt i Tjörns kommun ska vi tydligt informera om hur man 
som enskild kommuninvånare på Tjörn kan få stöd och hjälp av olika 
instanser med att förbättra sin hälsa på olika sätt.” 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (4) 

 2021-05-04 Dnr 2021/45-773 

Kommunstyrelsen 

Caroline Jönsson Klicka här för att ange text. 
Folkhälsostrateg 
0304-60 11 82 
caroline.jonsson@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Tjänsteutlåtande - svar på motion ang. levnadsvanor 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

1. punkt ett i motionen anses besvarad, 

2. punkt två i motionen bifalls utifrån förvaltningens förslag att 
driva frågan om gemensam kampanj genom det hälsofrämjande 
nätverket med representanter från SIMBA kommunerna, hälso- 
och sjukvården samt Samordningsförbundet Älv- och Kust. 
Detta förutsätter att medel för genomförande av kampanjen 
avsätts i folkhälsobudgeten för 2022. 

3. en återkoppling/uppföljning av gemensam kampanj sker i 
samband med årsredovisning folkhälsa 2022.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har översänt en motion från Christy Whiddon (S) 
om förebyggande utbildning för hela samhället om ohälsosamma 
levnadsvanor, med följande yrkande: 
 
1 Tjörns kommun ska jobba mot riktlinjernas mål att minska 

ohälsosamma levnadsvanor med fokus på barn och unga genom att 
ha dedikerad utbildning av barnen runt ohälsosamma levnadsvanor 
(rökning, alkoholintag, motion och att äta hälsosamma mat) så att 
vid slutet av grundskolan vet varje barn följande: 
a Hälsorisker med rökning och hur man hittar hjälp för att sluta 
b Vad det betyder att äta hälsosamt (frukt- och 

grönsakskonsumtion) 
c Vad är riskkonsumtions nivå av alkohol? Vad finns för hjälp för 

att minska? 
d Betydelsen av fysisk aktivitet för bättre hälsa 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (4) 

 2021-05-04 Dnr 2021/45-773

2 Förvaltningen ska ta fram en handlingsplan för genomförande av 
informations- och utbildningskampanj för att höja 
kommuninvånarnas kunskaper gällande hälsosamma levnadsvanor 
enligt punkterna ovan, samt vart man vänder sig för att söka stöd 
och hjälp. 

Motionen har varit på remiss hos barn- och utbildningsnämnden 
avseende punkt ett och nämnden yttrar att förvaltningens verksamheter 
redan har detta uppdrag genom de styrdokument man har att följa och 
bedömer punkt ett i motionen som besvarad.  

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att punkt två i motionen bifalls 
utifrån förslaget att driva frågan om gemensam kampanj genom det 
hälsofrämjande nätverket med representanter från SIMBA 
kommunerna, hälso- och sjukvården samt Samordningsförbundet Älv- 
och Kust där en gemensam kampanj skulle få störs effekt. Detta 
förutsätter att medel för genomförande av kampanjen avsätts i 
folkhälsobudgeten för 2022.  

Tidigare beslut 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-29, § 57 
Kommunfullmäktige 2021-02-25, § 48 

Bilagor 
Motion 2021-02-18 
Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsförvaltningen 2021-04-19 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret 

Ärendet  
Barn- och utbildningsnämndens svar på punkt 1 i motionen 

Motionen har varit på remiss hos barn- och utbildningsnämnden 
avseende punkt 1. Nämnden yttrar att förvaltningens verksamheter 
redan har detta uppdrag genom de styrdokument man har att följa. För 
detaljerad information hänvisas till barn-och utbildningsnämndens 
remissvar.  
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 (4) 

 2021-05-04 Dnr 2021/45-773

Kommunstyrelsens svar på punkt 2 i motionen  

Människors levnadsvanor skiljer sig påtagligt beroende på social miljö, 
utbildningsnivå, ekonomiska förutsättningar och bostadsort. 
Undersökningar av svenskars levnadsvanor kopplade till hälsa visar att 
de är mer ogynnsamma för den som har en lägre socioekonomisk 
ställning. Socioekonomisk ställning är beroende av individens yrke, 
utbildningsnivå och ekonomiska förutsättningar. 

I denna kunskap har Tjörns kommuns folkhälso- och social 
hållbarhetsstrategi sin utgångspunkt. Fokus ligger på att skapa en 
jämlik hälsa genom att systematiskt arbeta för att nå socialt utsatta 
grupper med det förebyggande arbetet. Strategi för folkhälsa- och social 
hållbarhet slår fast att levnadsvanor är ett prioriterat område under 
perioden 2019-2026 och fokus under avtalsperioden med västra hälso- 
och sjukvårdsnämnden (2021-2024) ligger på barn- och unga och 
särskilt utsatta grupper. Enligt strategin och avtalet ska dock insatser 
göras både på generell och selektiv preventionsnivå. Några exempel på 
insatser ges nedan.  

Barn- och unga 
Förutom skolans arbete utifrån läroplanen arbetar kommunen i de 
andra förvaltningarna (i samverkan med skolan) med att erbjuda fler 
hälsofrämjande mötesplatser för att uppmuntra till fysisk aktivitet och 
goda levnadsvanor för unga, speciellt de som inte har en fritidsaktivitet, 
samt att erbjuda föräldrastödjande insatser för att stärka föräldrarna i 
relationen till sina barn. Forskning visar på att föräldrastödjande 
insatser är kostnadseffektiva och förebygger många olika negativa 
hälsoutfall som psykisk ohälsa, alkohol och- narkotikabruk, 
utanförskap och kriminalitet.  

Särskilt utsatta grupper 
Genom samverkan med Samordningsförbundet älv- och kust erbjuds 
AKTIV. AKTIV välkomnar alla i åldrarna 16-64 år som har någon form 
av kontakt med antingen vården, arbetsförmedlingen, 
försäkringskassan eller någon av kommunens försörjningsstöd eller 
arbetsmarknadsenhet och som är i behov av stöttning för att komma 
igång med fysisk aktivitet. Man kan vara med i AKTIV exempelvis för 
att förebygga eller förkorta tid i sjukskrivning eller bara få en hälsosam 
rutin i vardagen. 
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Kommunen har också hälsoskola i samverkan med SFI i Stenungsund 
där hälsoinformation ges av olika professioner varje torsdag som en del 
i den obligatoriska undervisningen.  
 
Generella insatser 
Under våren 2021 har kommunen i samverkan med tre externa aktörer 
kunnat erbjuda gratis träning för alla Tjörnbor i satsningen ”ute är det 
nya inne” som en del i att minska de negativa effekterna av Corona. En 
förlängning av projektet diskuteras. Forskning har visat att vi har blivit 
än mer stillasittande under pandemin och detta vill vi bryta.  

I samverkan med SIMBA och Samordningsförbundet älv- och kust 
finns det också ett etablerat hälsofrämjande nätverk där processledare 
för SIMBA, processledare för hälsofrämjande sjukhus och 
folkhälsostrateger ingår. Här pågår ständigt arbetet och samverkan för 
att sprida kunskaper gällande hälsosamma levnadsvanor enligt 
punkterna i motionen.  

Kommunstyrelsens förslag på vidare arbete 

Kommunstyrelsen förvaltning menar att en generell kampanj riktad till 
alla grupper i samhället så som motionen yrkar på skulle få störst effekt 
och genomslag om den genomförs i samverkan och inom det 
hälsofrämjande nätverket med representanter från SIMBA 
kommunerna, hälso- och sjukvården och samordningsförbundet Älv- 
och Kust.  

Barnperspektivet 
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit 
fram till att beslutet kan få positiva konsekvenser för barn. 

Konsekvens 
Förslaget innebär att medel ska avsättas för 2022 och tas med i 
verksamhetsplanen för folkhälsa och social hållbarhet. För att kunna 
göra detta krävs det att rådet för hälsa och social hållbarhet godkänner 
förslaget.  

 
Evike Sandor 
Tf. kommunchef
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Förebyggande utbildning för hela samhället om ohälsosamma levnadsvanor 

2018 kom Socialstyrelsen ut med ”Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid 

ohälsosamma levnadsvanor,” som ska bygga på att aktörer båda inom och utanför hälso- och 

sjukvård ska agera för att minska skillnader i samhället som bidrag till ohälsa. 

Det finns stora skillnader i levnadsvanor beroende på socioekonomisk ställning (yrke, utbildningsnivå 

och ekonomiska förutsättningar) som även leder till stora kostnader inom vård och omsorg och upp 

emot 14 års minskad levnad för människor. Enligt de nya riktlinjerna ska fokus ligga på att förebygga 

ohälsosamma levnadsvanor bland barn och unga. 

De fyra levnadsvanor som lyfts är: rökning, alkoholanvändning, fysisk aktivitet och att äta hälsosamt. 

Att förbättra just dessa fyra levnadsvanor i samhället skulle enligt Världshälsoorganisationen (WHO) 

förebygga det mesta av all kranskärlssjukdom, stroke och 30 procent av all cancer, och även minska 

nivån av typ II diabetes i samhället betydligt. Genom att investera i att förebygga ohälsosamma 

levnadsvanor kan Tjörns kommun långsiktigt spara mycket pengar och mycket lidande bland 

befolkningen. 

Dessa åtgärder ligger i linje med mål 3 i Agenda 2030, det vill säga att ”säkerställa hälsosamma liv 

och främja välbefinnande för alla i alla åldrar”.  

Motion: 

1. Tjörns kommun ska jobba mot riktlinjernas mål att minska ohälsosamma levnadsvanor med fokus 
på barn och unga genom att ha dedikerad utbildning av barnen runt ohälsosamma levnadsvanor 
(rökning, alkoholintag, motion och att äta hälsosamma mat) så att vid slutet av grundskolan vet varje 
barn följande: 

• Hälsorisker med rökning och hur man hittar hjälp för att sluta 

• Vad det betyder att äta hälsosamt (frukt- och grönsakskonsumtion) 

• Vad är riskkonsumtions nivå av alkohol? Vad finns för hjälp för att minska? 

• Betydelsen av fysisk aktivitet för bättre hälsa 

2. Förvaltningen ska ta fram en handlingsplan för genomförande av informations- och 
utbildningskampanj för att höja kommuninvånarnas kunskaper gällande hälsosamma levnadsvanor 
enligt punkterna ovan, samt vart man vänder sig för att söka stöd och hjälp. 

Uppdraget lämnar kommunfullmäktige till kommunchefen att genomföra tillsammans med de delar i 
förvaltningen som hen finner lämpligt. 

 

Christy Whiddon (S) 

 

Referenser:  

Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor 

https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-3-halsa-och-valbefinnande/  

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-

riktlinjer/2018-6-24.pdf 
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Cardiovascular diseases (CVDs), Fact sheet 317. WHO. 2017. Hämtad 2017-10-18 från: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/en/  

 Cancer, Fact sheet 297. WHO. 2017. Hämtad 2017-10-18 från: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/en/  

 Diabetes, Fact sheet 312. WHO. 2017. Hämtad 2017-10-18 från: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/en/ 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-29  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§57 
 
Remiss till barn- och utbildningsnämnden avseende motion från 
Christy Whiddon (S) om förebyggande utbildning för hela samhället 
om ohälsosamma levnadsvanor 
 
2021/81 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden besvarar remissen i enlighet med förvaltningens 
tjänsteutlåtande.  

 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte får negativa konsekvenser barn. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har översänt en motion från Christy Whiddon (S) om 
förebyggande utbildning för hela samhället om ohälsosamma levnadsvanor, med 
följande yrkande: 
 
1. Tjörns kommun ska jobba mot riktlinjernas mål att minska ohälsosamma 
levnadsvanor med fokus på barn och unga genom att ha dedikerad utbildning av 
barnen runt ohälsosamma levnadsvanor (rökning, alkoholintag, motion och att äta 
hälsosamma mat) så att vid slutet av grundskolan vet varje barn följande: 
 
• Hälsorisker med rökning och hur man hittar hjälp för att sluta 
• Vad det betyder att äta hälsosamt (frukt- och grönsakskonsumtion) 
• Vad är riskkonsumtions nivå av alkohol? Vad finns för hjälp för att minska? 
• Betydelsen av fysisk aktivitet för bättre hälsa 
 
2. Förvaltningen ska ta fram en handlingsplan för genomförande av informations- 
och utbildningskampanj för att höja kommuninvånarnas kunskaper gällande 
hälsosamma levnadsvanor enligt punkterna ovan, samt vart man vänder sig för att 
söka stöd och hjälp.” 
 
Remissvar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2021-05-06. 
 
Barn- och utbildningsnämndens svar på remissen punkt 1 och 2 
Avseende punkt 1 i remissen menar barn- och utbildningsnämnden att 
förvaltningens verksamheter redan har detta uppdrag genom de styrdokument man 
har att följa. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-29  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Avseende punkt 2 i remissen bedömer barn- och utbildningsnämnden att den bör 
besvaras av kommunkansliet då detta uppdrag ligger utanför barn- och 
utbildningsnämndens ansvar. 
 
Samverkan 
FSG 2021-04-21 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Christy Whiddon (S) om förebyggande utbildning för hela samhället om 
ohälsosamma levnadsvanor 
Beslut KF 2021-02-25 - Anmälan av motion från Christy Whiddon (S) om 
förebyggande utbildning för hela samhället om ohälsosamma levnadsvanor 
Tjänsteutlåtande den 2021-04-19 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Remissvar - Förebyggande utbildning för hela 
samhället om ohälsosamma levnadsvanor 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till förvaltningens 
tjänsteutlåtande. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har översänt en motion från Christy Whiddon (S) om 
förebyggande utbildning för hela samhället om ohälsosamma 
levnadsvanor, med följande yrkande: 
 
”1. Tjörns kommun ska jobba mot riktlinjernas mål att minska 
ohälsosamma levnadsvanor med fokus på barn och unga genom att ha 
dedikerad utbildning av barnen runt ohälsosamma levnadsvanor 
(rökning, alkoholintag, motion och att äta hälsosamma mat) så att vid 
slutet av grundskolan vet varje barn följande: 
• Hälsorisker med rökning och hur man hittar hjälp för att sluta 
• Vad det betyder att äta hälsosamt (frukt- och grönsakskonsumtion) 
• Vad är riskkonsumtions nivå av alkohol? Vad finns för hjälp för att 
minska? 
• Betydelsen av fysisk aktivitet för bättre hälsa 
2. Förvaltningen ska ta fram en handlingsplan för genomförande av 
informations- och utbildningskampanj för att höja kommuninvånarnas 
kunskaper gällande hälsosamma levnadsvanor enligt punkterna ovan, 
samt vart man vänder sig för att söka stöd och hjälp.” 
 
Remissvar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2021-05-06. 
 

Barn- och utbildningsnämndens svar på remissen punkt 1 och 2 
Avseende punkt 1 i remissen menar barn- och utbildningsnämnden att 
förvaltningens verksamheter redan har detta uppdrag genom de 
styrdokument man har att följa. 
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Avseende punkt 2 i remissen bedömer barn- och utbildningsnämnden att 
den bör besvaras av kommunkansliet då detta uppdrag ligger utanför 
barn- och utbildningsnämndens ansvar. 

 

Samverkan 
FSG 2021-04-21 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Ärendet  
Kommunfullmäktige har översänt en motion från Christy Whiddon (S) om 
förebyggande utbildning för hela samhället om ohälsosamma 
levnadsvanor, med följande yrkande: 
 
”1. Tjörns kommun ska jobba mot riktlinjernas mål att minska 
ohälsosamma levnadsvanor med fokus på barn och unga genom att ha 
dedikerad utbildning av barnen runt ohälsosamma levnadsvanor 
(rökning, alkoholintag, motion och att äta hälsosamma mat) så att vid 
slutet av grundskolan vet varje barn följande: 
• Hälsorisker med rökning och hur man hittar hjälp för att sluta 
• Vad det betyder att äta hälsosamt (frukt- och grönsakskonsumtion) 
• Vad är riskkonsumtions nivå av alkohol? Vad finns för hjälp för att 
minska? 
• Betydelsen av fysisk aktivitet för bättre hälsa” 
 
2. Förvaltningen ska ta fram en handlingsplan för genomförande av 
informations- och utbildningskampanj för att höja kommuninvånarnas 
kunskaper gällande hälsosamma levnadsvanor enligt punkterna ovan, 
samt vart man vänder sig för att söka stöd och hjälp." 
 
Svar punkt 1 
Avseende punkt 1 i remissen menar barn- och utbildningsnämnden att 
förvaltningens verksamheter redan har detta uppdrag genom de 
styrdokument man har att följa. Som exempel följer nedan några utdrag 
ur ”Skollagen” och ”Läroplan för grundskolan samt förskoleklassen och 
fritidshemmet”, vilka visar hur det där formuleras.  
 
Skollagen 
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I Skollagen står det att elevhälsans arbete främst ska vara förebyggande 
och hälsofrämjande. Det är elevernas utveckling mot utbildningens mål 
som ska stödjas. 
  
2 Kap.  Skollagen (2010:800)  
Elevhälsans omfattning 25 §  
För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, 
specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas 
elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, 
psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara 
förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot 
utbildningens mål ska stödjas. För medicinska, psykologiska och 
psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, 
psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med 
sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan 
tillgodoses. 
 

Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och 
fritidshemmet 

Skolans uppdrag 
Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas 
upp i skolan. Perspektivet ska prägla skolans verksamhet för att ge grund 
för och främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden 
och agera ansvarsfullt mot sig själva och andra. 
 
2 Övergripande mål och riktlinjer 
2.2 Kunskaper 
Mål 
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola 

 har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en 
hållbar utveckling, 

 har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens 
betydelse för hälsan, miljön och samhället, 

Förskoleklassen 

Syfte 
Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga 
genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer. 
Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och 
därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. Vidare ska 
undervisningen bidra till en förståelse för hur fysisk aktivitet kan påverka 
hälsa och välbefinnande. 
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Centralt innehåll 
Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll. 
 
Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse 

 Kost, sömn och fysisk aktivitet och hur de påverkar hälsa och 
välbefinnande. 
 

Fritidshemmet 

Syfte 
Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och 
därigenom utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiva. Vidare ska 
undervisningen bidra till en förståelse för hur fysisk aktivitet och 
utevistelse kan påverka hälsa och välbefinnande. 

Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis 
ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

 röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka 
hälsa och välbefinnande. 

Centralt innehåll 

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll. 
 Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och 

balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska 
och fysiska välbefinnandet. 

Kursplaner 

Biologi 
Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov 
av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor 
betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, 
naturbruk och miljö. Med kunskaper om naturen och människan får 
människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för 
att kunna bidra till en hållbar utveckling. 
 

Ämnets syfte 
Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis 
ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

 använda kunskaper i biologi för att granska information, 
kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk 
och ekologisk hållbarhet, 
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 använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva 
och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och 
samhället. 

Centralt innehåll 

I årskurs 1–3 

Kropp och hälsa 
 Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer 

för att må bra. 

I årskurs 4–6 

Kropp och hälsa 
 Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, 

motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. 
Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och 
behandlas. 

I årskurs 7–9 

Kropp och hälsa 
 Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, 

motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. 
Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och 
behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. 
Antibiotika och resistenta bakterier. 
 

Kursplan - Hem- och konsumentkunskap 
Kunskaper om konsumentfrågor och arbetet i hemmet ger människor 
viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och kunna göra 
medvetna val som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och 
miljö. 
 
Ämnets syfte 
Genom undervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla 
medvetenhet om vilka konsekvenser valen i hushållet får för hälsa, 
välbefinnande och gemensamma resurser. 

Centralt innehåll 

I årskurs 1–6 

Miljö och livsstil 
 Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet 

och hur de påverkar miljö och hälsa. 
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I årskurs 7–9 

Mat, måltider och hälsa 
 Individuella behov av energi och näring, till exempel vid 

idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov. 
Miljö och livsstil 

 Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och 
hur de påverkar miljö och hälsa. 

 Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa. 
Kursplan - Idrott och hälsa 
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för 
människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv 
under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i 
livet. 
 
Ämnets syfte 
Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna 
utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva 
och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många 
olika slags aktiviteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla 
kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan 
påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar 
för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk 
aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande. 
Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna 
sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

 röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang, 
 planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska 

aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil, 

Centralt innehåll 

I årskurs 1–3 

Hälsa och livsstil 
 Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, 

natur- och utevistelser. 

I årskurs 4–6 

Hälsa och livsstil 
 Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning. 
 Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska 

aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning 
och självbild. 
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I årskurs 7–9 

Hälsa och livsstil 
 Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring 

av konditionen. 
 Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska  
 Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och 

hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och 
ohälsa. 

 Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och 
vilka lagar och regler som reglerar detta. 

 Första hjälpen och hjärt- och lungräddning. 
 

Kursplan - Kemi 
Kunskaper i kemi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så 
skilda områden som hälsa, resurshushållning, materialutveckling och 
miljöteknik.  
 
Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis 
ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

 använda kunskaper i kemi för att granska information, 
kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa 
och samhälle, 

 använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva 
och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti 
människan. 

Centralt innehåll 

I årskurs 1–3 
 Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer 

för att må bra. 
 Människans kroppsdelar, deras namn och funktion. 

 
I årskurs 4–6 
Kemin i vardagen och samhället 

 Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur 
de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen. 

 Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. 
Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet. 

 
I årskurs 7–9 
Kemin i vardagen och samhället 

 Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och 
globalt. 
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 Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. 
Kemiska processer i människokroppen, till exempel 
matspjälkning. 

 Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel 
rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de 
påverkar hälsan och miljön. 

 
Svar punkt 2 

Avseende punkt 2 i remissen bedömer barn- och utbildningsnämnden att 
den bör besvaras av kommunkansliet då detta uppdrag ligger utanför 
barn- och utbildningsnämndens ansvar. 
 

Barnperspektivet 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram 
till att beslutet inte får negativa konsekvenser barn. 

 

Lena Ericsson 
Förvaltningschef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-02-25 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§48 

Anmälan av motion från Christy Whiddon (S) om 
förebyggande utbildning för hela samhället om 
ohälsosamma levnadsvanor 

2021/45 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till 
kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Christy Whiddon (S) har lämnat in en motion om förebyggande 
utbildning för hela samhället om ohälsosamma levnadsvanor, med 
följande yrkande: 

”1. Tjörns kommun ska jobba mot riktlinjernas mål att minska 
ohälsosamma levnadsvanor med fokus på barn och unga genom att ha 
dedikerad utbildning av barnen runt ohälsosamma levnadsvanor 
(rökning, alkoholintag, motion och att äta hälsosamma mat) så att vid 
slutet av grundskolan vet varje barn följande: 

• Hälsorisker med rökning och hur man hittar hjälp för att sluta 

• Vad det betyder att äta hälsosamt (frukt- och grönsakskonsumtion) 

• Vad är riskkonsumtions nivå av alkohol? Vad finns för hjälp för att 
minska? 

• Betydelsen av fysisk aktivitet för bättre hälsa 

2. Förvaltningen ska ta fram en handlingsplan för genomförande av 
informations- och utbildningskampanj för att höja kommuninvånarnas 
kunskaper gällande hälsosamma levnadsvanor enligt punkterna ovan, 
samt vart man vänder sig för att söka stöd och hjälp. 

Uppdraget lämnar kommunfullmäktige till kommunchefen att 
genomföra tillsammans med de delar i förvaltningen som hen finner 
lämpligt.” 

Beslutsunderlag 
Motion 2021-02-18
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-06-03 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 127 

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om 
förskolebuss 

2021/62 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen. 

Reservation 
Martin Johansson (-) fd (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om 
förskolebuss, med följande yrkande: 

• ”att berörda nämnder utreder förutsättningar för att införskaffa en 
förskolebuss 

• att berörda nämnder utreder förutsättningarna att samverka med 
friluftsfrämjandet eller andra verksamheter att införskaffa en 
förskolebuss”  

Barn- och utbildningsnämnden har vid sammanträde 2021-04-29 
behandlat ärendet och hänvisar i sitt svar till pågående 
skolutredning gällande hur Tjörns kommun på ett långsiktigt sätt 
kan tillgodose behovet av förskoleplatser. Det noteras även att 
kommunen redan har ett avtal där både förskola och skola kan 
hyra bussar för utflykter eller studieresor. 

Med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens svar föreslår 
förvaltningen att motionen avslås. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-20, § 130 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-29, § 58 
Kommunfullmäktige 2021-03-15, § 71 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-05-05 
Motion 2021-03-04 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-06-03 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsförvaltningen  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsens ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 

Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Rosalie Sanyangs (S) 
förslag väljs. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 130 

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om 
förskolebuss 

2021/62 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om 
förskolebuss, med följande yrkande: 

• ”att berörda nämnder utreder förutsättningar för att införskaffa en 
förskolebuss 

• att berörda nämnder utreder förutsättningarna att samverka med 
friluftsfrämjandet eller andra verksamheter att införskaffa en 
förskolebuss”  

Barn- och utbildningsnämnden har vid sammanträde 2021-04-29 
behandlat ärendet och hänvisar i sitt svar till pågående 
skolutredning gällande hur Tjörns kommun på ett långsiktigt sätt 
kan tillgodose behovet av förskoleplatser. Det noteras även att 
kommunen redan har ett avtal där både förskola och skola kan 
hyra bussar för utflykter eller studieresor. 

Med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens svar föreslår 
förvaltningen att motionen avslås. 

Tidigare beslut 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-29, § 58 
Kommunfullmäktige 2021-03-15, § 71 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-05-05 
Motion 2021-03-04 
Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsförvaltningen  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) och Björn Möller (-) fd (M) föreslår att arbetsutskottet 
ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. 

462



 

 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

 2021-05-05 Dnr 2021/62-291 

Kommunstyrelsen 

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

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

TU - Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) 
om förskolebuss 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om förskolebuss, 
med följande yrkande: 

• ”att berörda nämnder utreder förutsättningar för att införskaffa en 
förskolebuss 

• att berörda nämnder utreder förutsättningarna att samverka med 
friluftsfrämjandet eller andra verksamheter att införskaffa en 
förskolebuss”  

Barn- och utbildningsnämnden har vid sammanträde 2021-04-29 
behandlat ärendet och hänvisar i sitt svar till pågående skolutredning 
gällande hur Tjörns kommun på ett långsiktigt sätt kan tillgodose 
behovet av förskoleplatser. Det noteras även att kommunen redan har 
ett avtal där både förskola och skola kan hyra bussar för utflykter eller 
studieresor. 

Med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens svar föreslår 
förvaltningen att motionen avslås. 

Tidigare beslut 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-29, § 58 
Kommunfullmäktige 2021-03-15, § 71 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) 

 2021-05-05 Dnr 2021/62-291

Bilagor 
Motion 2021-03-04 
Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsförvaltningen  
 

 
Evike Sandor 
Tf kommunchef
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-29  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§58 
 
Remiss till barn- och utbildningsnämden avseende Motion från 
Martin Johansson (-) fd (SD) om förskolebuss 
 
2021/80 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt tjänsteutlåtandet och hänvisar till 
pågående skolutredning.  

 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
frågan om hur tillskapandet av en långsiktigt hållbar lösning på det ökade behovet 
av förskoleplatser i kommunen kan få konsekvenser som berör barn.  
 
Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om förskolebuss, med 
följande yrkande: 
 
”- att berörda nämnder utreder förutsättningar för att införskaffa en förskolebuss 
 
- att berörda nämnder utreder förutsättningarna att samverka med 
friluftsfrämjandet eller andra verksamheter att införskaffa en förskolebuss”  
 
Barn- och utbildningsnämndens svar på remissen:  
Att utreda förutsättningarna för att införskaffa en förskolebuss är ett omfattande 
arbete. Det kräver en grundlig kalkyl, inte bara avseende vad det kostar att faktiskt 
köpa in en buss, utan även vad en förskoleplats kostar i relation till en plats på 
bussen. Därutöver tillkommer beräkningar på vilka kostnader och 
verksamhetsmässiga konsekvenser det skulle bli för exempelvis drift av bussen, 
tillkommande personalkostnader för bemanning av bussen och även nyanställning 
för en eller två utbildade busschaufförer.  
Barn- och utbildningsnämnden hänvisar därför sitt svar till pågående skolutredning 
gällande hur Tjörns kommun på ett långsiktigt sätt kan tillgodose behovet av 
förskoleplatser.  
Kommunen har redan ett avtal där både förskola och skola kan hyra bussar för 
utflykter eller studieresor.  
 
Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021/62   §71 
 
Samverkan 
FSG 2021-04-21 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-29  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Motion från Martin Johansson - f.d. (SD) om förskolebuss 
Beslut KF 2021–03-25Anmälan av motion från Martin Johansson - f.d. (SD) om 
förskolebuss 
Tjänsteutlåtande den 2021-04-20 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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1 (2)  

Barn- och utbildningsnämnden 
  

2021-04-20 Dnr 2021/80-  

Marie Simonsson 
Verksamhetskoordinator  
0766-341986 
marie.simonsson@tjorn.se 

Barn- och utbildningsnämnden 
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Remissvar – Motion om förskolebuss 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt tjänsteutlåtandet och 
hänvisar till pågående skolutredning.  

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om förskolebuss, 
med följande yrkande: 
 
”- att berörda nämnder utreder förutsättningar för att införskaffa en 
förskolebuss 
 
- att berörda nämnder utreder förutsättningarna att samverka med 
friluftsfrämjandet eller andra verksamheter att införskaffa en 
förskolebuss”  
 
Barn- och utbildningsnämndens svar på remissen:  

Att utreda förutsättningarna för att införskaffa en förskolebuss är ett 
omfattande arbete. Det kräver en grundlig kalkyl, inte bara avseende vad 
det kostar att faktiskt köpa in en buss, utan även vad en förskoleplats 
kostar i relation till en plats på bussen. Därutöver tillkommer beräkningar 
på vilka kostnader och verksamhetsmässiga konsekvenser det skulle bli 
för exempelvis drift av bussen, tillkommande personalkostnader för 
bemanning av bussen och även nyanställning för en eller två utbildade 
busschaufförer.  

Barn- och utbildningsnämnden hänvisar därför sitt svar till pågående 
skolutredning gällande hur Tjörns kommun på ett långsiktigt sätt kan 
tillgodose behovet av förskoleplatser.  

Kommunen har redan ett avtal där både förskola och skola kan hyra 
bussar för utflykter eller studieresor.  
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Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021/62   §71 
 

Samverkan 
FSG 2021-04-21 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

Barnperspektivet 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram 
till att frågan om hur tillskapandet av en långsiktigt hållbar lösning på det 
ökade behovet av förskoleplatser i kommunen kan få konsekvenser som 
berör barn.  

 

Lena Ericsson  
Förvaltningschef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-03-25 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§71 

Anmälan av motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om 
förskolebuss 

2021/62 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till 
kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om förskolebuss, 
med följande yrkande: 

”- att berörda nämnder utreder förutsättningar för att införskaffa en 
förskolebuss 

- att berörda nämnder utreder förutsättningarna att samverka med 
friluftsfrämjandet eller andra verksamheter att införskaffa en 
förskolebuss”  

Beslutsunderlag 
Motion 2021-03-04 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-06-03 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 128 

Svar på motion från Anna Wängborg (MP) och Tanja 
Siladji Dahne (MP) om gratis mensskydd 

2021/61 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
motionen är besvarad. 

Reservation 
Tanja Siladji Dahne (MP), Rikard Larsson (S), Rosalie Sanyang (S), 
Benny Halldin (S) reserverar sig till förmån för arbetsutskottets förslag. 

Sammanfattning 
Anna Wängborg och Tanja Siladji Dahne, Miljöpartiet har 
inkommit med en motion där de yrkar att: 

1 Kommunfullmäktige beslutar om gratis mensskydd till alla som 
menstruerar på kommunens skolor, där kostnaderna läggs centralt. 

2 Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda kostnader för att 
införa kostnadsfria mensskydd på kommunens egna arbetsplatser. 

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden som i 
sitt beslut skriver att det är rimligt att Tjörns kommun ställer sig 
positiva till gratis mensskydd för barn och unga. Nämnden ser det 
som positivt att kommunen fortsätter utreda dessa möjligheter då 
förslaget ligger i linje med kommunens beslutade budget. 

Kommunstyrelsen har inga budgetmedel avsatta för gratis 
mensskydd till barn och unga. Om barn- och utbildningsnämnden 
önskar genomföra förslaget får barn- och utbildningsnämnden 
göra en omfördelning inom befintlig ram. 

Kommunstyrelseförvaltningen har gjort en första grov 
uppskattning för kostnaderna att införa kostnadsfria mensskydd 
på kommunens egna arbetsplatser och uppskattar 
engångskostnaden till ca 80 000 kronor samt en årlig 
förbrukningskostnad på ca 36 000 kronor.  

Utifrån ovanstående anses motionen besvarad. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-06-03 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-20, § 131 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-29, § 56 
Kommunfullmäktige 2021-03-25, § 73 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-04-28 
Motion 2021-03-08 
Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsförvaltningen 2021-04-28 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Tanja Siladji Dahne (MP) och Rikard Larsson (S) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 

Bo Bertelsen (M) och Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla förvaltningens förslag. 

Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Beslutsgång 1 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Bo Bertelsens (M) och 
Martin Johanssons (-) fd (SD) förslag väljs. 

Omröstning begärs. Bo Bertelsens (M) och Martin Johanssons (-) fd (SD) 
förslag blir huvudförslag. Motförslag ska utses. 

Beslutsgång 2 
Ordförande ställer Tanja Siladji Dahnes (MP) och Rikard Larssons (S) 
förslag mot Gert Kjellbergs (TP) förslag. Tanja Siladji Dahnes (MP) och 
Rikard Larssons (S) förslag väljs till motförslag i huvudvoteringen. 

Beslutsgång 3 
Ordförande ställer Bo Bertelsens (M) och Martin Johanssons (-) fd (SD) 
huvudförslag mot Tanja Siladji Dahnes (MP) och Rikard Larssons (S) 
förslag. Bo Bertelsens (M) och Martin Johanssons (-) fd (SD) förslag 
väljs. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Bo Bertelsens (M) och Martin Johanssons (-) fd (SD) förslag. 

Nej-röst för Tanja Siladji Dahnes (MP) och Rikard Larssons (S) förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-06-03 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Omröstningsresultat 
6 Ja-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), George Strömbom 
(C), Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson (TP), Martin Johansson (-) fd 
(SD). 

5 Nej-röster, Magne Hallberg (KD), Tanja Siladji Dahne (MP), Rosalie 
Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Benny Halldin (S). 

Bo Bertelsens (M) och Martin Johanssons (-) fd (SD) förslag väljs 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 131 

Svar på motion från Anna Wängborg (MP) och Tanja 
Siladji Dahne (MP) om gratis mensskydd 

2021/61 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Frågan om gratis menstruationsskydd bör vara en nationell 
fråga men eftersom den inte i dagsläget hanteras nationellt 
ställer sig Tjörns kommun positiv till mensskydd för barn och 
unga. Det är positivt att kommunen fortsätter utreda dessa 
möjligheter då förslaget ligger i linje med kommunens 
beslutade budget.  

2. Kommunstyrelsen ska stå för de relaterade kostnaderna. 

Sammanfattning 
Anna Wängborg och Tanja Siladji Dahne, Miljöpartiet har 
inkommit med en motion där de yrkar att: 

1 Kommunfullmäktige beslutar om gratis mensskydd till alla som 
menstruerar på kommunens skolor, där kostnaderna läggs centralt. 

2 Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda kostnader för att 
införa kostnadsfria mensskydd på kommunens egna arbetsplatser. 

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden som i 
sitt beslut skriver att det är rimligt att Tjörns kommun ställer sig 
positiva till gratis mensskydd för barn och unga. Nämnden ser det 
som positivt att kommunen fortsätter utreda dessa möjligheter då 
förslaget ligger i linje med kommunens beslutade budget. 

Kommunstyrelsen har inga budgetmedel avsatta för gratis 
mensskydd till barn och unga. Om barn- och utbildningsnämnden 
önskar genomföra förslaget får barn- och utbildningsnämnden 
göra en omfördelning inom befintlig ram. 

Kommunstyrelseförvaltningen har gjort en första grov 
uppskattning för kostnaderna att införa kostnadsfria mensskydd 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

på kommunens egna arbetsplatser och uppskattar 
engångskostnaden till ca 80 000 kronor samt en årlig 
förbrukningskostnad på ca 36 000 kronor.  

Utifrån ovanstående anses motionen besvarad. 

Tidigare beslut 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-29, § 56 
Kommunfullmäktige 2021-03-25, § 73 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-04-28 
Motion 2021-03-08 
Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsförvaltningen 2021-04-28 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag till beslut. 

Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla barn- och 
utbildningsnämndens förslag, samt att kommunstyrelsen ska stå för 
kostnaderna. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) 
förslag väljs. 

Omröstning begärs. Arbetsutskottet godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Lars Carlssons (M) förslag. 

Nej-röst för Rosalie Sanyangs (S) förslag. 

Omröstningsresultat 
2 Ja-röster, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M). 

3 Nej-röster, Magne Hallberg (KD), Rosalie Sanyang (S), Björn Möller (-) 
fd (M). 

Rosalie Sanyangs (S) förslag väljs. 
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Kommunstyrelsen 

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

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Tjänsteutlåtande ang svar på motion från Anna 
Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne (MP) om gratis 
mensskydd  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad. 

Sammanfattning 
Anna Wängborg och Tanja Siladji Dahne, Miljöpartiet har inkommit 
med en motion där de yrkar att: 
 
1 Kommunfullmäktige beslutar om gratis mensskydd till alla som 

menstruerar på kommunens skolor, där kostnaderna läggs centralt. 
2 Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda kostnader för att 

införa kostnadsfria mensskydd på kommunens egna arbetsplatser. 

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden som i sitt 
beslut skriver att det är rimligt att Tjörns kommun ställer sig positiva 
till gratis mensskydd för barn och unga. Nämnden ser det som positivt 
att kommunen fortsätter utreda dessa möjligheter då förslaget ligger i 
linje med kommunens beslutade budget. 

Kommunstyrelsen har inga budgetmedel avsatta för gratis mensskydd 
till barn och unga. Om barn- och utbildningsnämnden önskar 
genomföra förslaget får barn- och utbildningsnämnden göra en 
omfördelning inom befintlig ram. 

Kommunstyrelseförvaltningen har gjort en första grov uppskattning för 
kostnaderna att införa kostnadsfria mensskydd på kommunens egna 
arbetsplatser och uppskattar engångskostnaden till ca 80 000 kronor 
samt en årlig förbrukningskostnad på ca 36 000 kronor.  

Utifrån ovanstående anses motionen besvarad. 
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Tidigare beslut 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-29, § 56 
Kommunfullmäktige 2021-03-25, § 73 

Bilagor 
Motion 2021-03-08 
Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsförvaltningen 2021-04-28 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret 

Ärendet  
Anna Wängborg och Tanja Siladji Dahne, Miljöpartiet har inkommit 
med en motion där de yrkar att: 
 
1 Kommunfullmäktige beslutar om gratis mensskydd till alla som 

menstruerar på kommunens skolor, där kostnaderna läggs centralt. 
2 Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda kostnader för att 

införa kostnadsfria mensskydd på kommunens egna arbetsplatser. 

Barn- och utbildningsnämndens svar 
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden. I beslut 
om remissvar anger nämnden att frågan om gratis menstruationsskydd 
bör vara en nationell fråga men eftersom den inte i dagsläget hanteras 
nationellt anser barn- och utbildningsnämnden att det är rimligt att 
Tjörns kommun ställer sig positiva till mensskydd för barn och unga. 
Nämnden anser att det är positivt att kommunen fortsätter utreda dessa 
möjligheter då förslaget ligger i linje med kommunens beslutade 
budget. 

I förvaltningens tjänsteutlåtande kan utläsas att menstruerande elever 
redan idag vid akuta fall kan hämta gratis mensskydd hos 
skolsköterskan på respektive skola. 

Kommunstyrelseförvaltningens svar 
Kommunstyrelsens förvaltning har gjort en första uppskattning av vad 
det skulle kosta att införa gratis mensskydd på kommunens egna 
arbetsplatser.  

Kontakt har tagits med två kommuner som har infört detta (Forshaga 
Kommun och Smedjebackens kommun) för att få en uppskattning 
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gällande förbrukningskostnader. Kontakt har också tagits med 
företaget menssäkrad.se.  

I kostnadsberäkningen nedan har hänsyn har tagits till antal kvinnor 
under 55 år som är anställda i Tjörns kommun. Det har även gjorts en 
inventering av antalet personaltoaletter i kommunen och om vi i 
dagsläget har avtal med någon leverantör som kan erbjuda dispenser 
och förbrukningsmaterial.  

I Tjörns kommun (inkl. bolagen) jobbar ca 850 kvinnor som är yngre än 
55 år. Det finns ca 139 personaltoaletter. Kommunen har i dagsläget inte 
avtal med någon leverantör som kan erbjuda dispensers. 
Kommunstyrelsens förvaltning har därför kollat runt för att se vad en 
uppskattad kostnad för dispenser skulle uppgå till. Ex. på kostnad på 
dispenser (startpaket inkl. 20 bindor och 70 tamponger) är 595 kr.  

Om kommunen ska sätta upp dispensers på alla toaletter kommer 
kostnaden uppskattningsvis vara drygt 80 000 kr i uppstartskostnad 
(595*139 = 82 705 kr ). 

Den beräknade förbrukningskostnaden baseras på andra kommuners 
erfarenhet och kostnader samt uppgifter från företaget 
www.menssäkrad.se  
Förbrukningsuppskattning/år = 35 700 kr. (3,50 kr/kvinna/månad* 850)  

En upphandling kommer krävas för att skriva avtal med någon 
leverantör då vi inte har det i dagsläget, så ovan är endast ett 
kostnadsexempel/uppskattning.  

Barnperspektivet 

Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram 
till att beslutet kan påverka och få konsekvenser för barn och unga. 
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Konsekvens 
Uppskattad kostnad för genomförande av motionen är första året ca 
118 000 kronor (82 705 kr + 35 705 = 118 405 kronor). Denna kostnad blir 
troligen något lägre eftersom det ingår mensskydd i startpaketen och 
årsförbrukningskostnaden därför troligtvis blir lägre än 35 705 kr.  

Andra årets kostnader uppskattas till ca 36 000 kronor.  

I dessa kostnadsberäkningar ingår inte ersättning av förstörda 
dispenser. 

 
Evike Sandor 
Tf kommunchef
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Med anledning av internationella kvinnodagen den 8 mars: 
 
Det är tid att diskutera mens! 
 
I Nya Zealand har den rödgröna regeringen beslutat om gratis mensskydd i skolorna. I Skottland är 
mensskydd gratis för alla.  
Här hemma i Sverige har Österåkers kommun tillhandahållit mensskydd i skolan sedan 2019.  Örebro 
har nyligen lämnat in motion om att föreslå gratis mensskydd på kommunens skolor och arbetsplatser. 
Allt fler kommuner hakar på. Varför? Det är 2021 och fortfarande finns det personer i Sverige som 
behöver lägga papper i trosorna när de menstruerar för att de inte har råd med mensskydd.  
 
Vissa personer undviker aktiviteter där de riskerar att blöda igenom och vissa stannar hemma från 
skolan eller arbetet helt och hållet när de har mens. Mens är alldeles för ofta något som barn skamset 
viskar om till läraren på högstadiet eftersom att få vuxna  pratar med eleverna om det i skolan.  
 
Det är hög tid att bryta tabut och stigmatiseringen!  
Vi vill ge alla förutsättningar att leva sina liv fullt ut. Frihet är bra! Även frihet från tystnaden kring 
mens. Mensskydd borde vara lika självklart på en toalett som toapapper. 
 
Miljöpartiet Tjörn yrkar därför att: 
 
1. Kommunfullmäktige beslutar om gratis mensskydd till alla som menstruerar på kommunens skolor, 
där kostnaderna läggs centralt. 
2. Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda kostnader för att införa kostnadsfria mensskydd på 
kommunens egna arbetsplatser. 
 
Anna Wängborg  
Miljöpartiet de gröna, Tjörn 
 
Tanja Siladji Dahne  
Miljöpartiet de gröna, Tjörn 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-29  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§56 
 
Remiss till barn- och utbildningsnämnden avseende Motion från 
Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne (MP) om gratis 
mensskydd 
 
2021/79 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden anser att frågan om gratis menstruationsskydd bör 
vara en nationell fråga men eftersom den inte i dagsläget hanteras nationellt anser 
barn- och utbildningsnämnden att det är rimligt att Tjörns kommun ställer sig 
positiva till mensskydd för barn och unga. Det är positivt att kommunen fortsätter 
utreda dessa möjligheter då förslaget ligger i linje med kommunens beslutade 
budget.   
 

 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt barnchecklistan och kommit fram till att beslutet kan få 
konsekvenser som berör barn.  
 
Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har mottagit en remiss från Anna Wängborg 
(MP) och Tanja Siladji Dahne (MP) om gratis mensskydd, med följande yrkande: 
  
1. Kommunfullmäktige beslutar om gratis mensskydd till alla som menstruerar på 
kommunens skolor, där kostnaderna läggs centralt. 
2. Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda kostnader för att införa 
kostnadsfria mensskydd på kommunens egna arbetsplatser. 
 
Barn- och utbildningsnämndens svar på remissen:  
Frågan kring likvärdighet och kostnader i samband med menstruation bör vara en 
nationell angelägenhet och beslutas mer övergripande.  
 
Även om denna remiss tar avstamp i en central finansiering, skulle praktiska frågor 
såsom beslut av sortiment, inköp och distribution av dessa produkter till respektive 
skola och kommunal arbetsplats kvarstå för förvaltningen att ombesörja.  
 
I motionen hänvisas till Österåkers kommun, där gratis menstruationsskydd för 
elever i skolan redan är infört. Där hämtas dessa skydd ut på kommunens 
ungdomsmottagning. Skydden finns alltså inte tillgängligt på skolans egna toaletter. 
Detta är en viktig aspekt, då just toaletterna på högstadieskolorna frekvent utsätts 
för skadegörelse. 
 
På Tjörns skolor kan menstruerande elever i akuta fall redan idag gå till sin 
skolsköterska och hämta sitt menstruationsskydd.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-29  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut 
KF 2021/61  §73 
 
Samverkan 
FSG 2021-04-21 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne (MP) om gratis 
mensskydd 
Beslut KF 2021-03-25 - Anmälan av motion från Anna Wängborg (MP) och Tanja 
Siladji Dahne (MP) om gratis mensskydd 
Tjänsteutlåtande den 2021-04-19 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Olof Wängborg (MP) föreslår att barn- och utbildningsnämnden besvarar remissen 
följande:  
Barn- och utbildningsnämnden anser att frågan om gratis menstruationsskydd bör 
vara en nationell fråga men eftersom den inte i dagsläget hanteras nationellt anser 
barn- och utbildningsnämnden att det är rimligt att Tjörns kommun ställer sig 
positiva till mensskydd för barn och unga. Det är positivt att kommunen fortsätter 
utreda dessa möjligheter då förslaget ligger i linje med kommunens beslutade budget.   
 
Bengt Arne Andersson (M) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar i 
enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande   
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Olof Wängborgs (MP) förslag väljs. 
Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för beslut i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande  
Nej- röst för Olle Wängborgs (MP) förslag 
 
Omröstningsresultat 
4 Ja röster, Gunnemar Olsson (L), Bengt-Arne Andersson (M), Liselotte Holmgren-
Gadd (-) fd (KD), Christer Olsson (SD) 
 
6 Nej röster, Karin Mattsson (C), Olof Wängborg (MP), Maud Hultberg (MP), 
Marianne Möller (-) fd (M), Birgitta Bengtsson (S), Christer Ekman (S) 
 
Gert Kjellberg (TP) väljer att avstå från att rösta 
 
Olof Wängborgs (MP) förslag väljs 

 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Barn- och utbildningsnämnden 
  

2021-04-19 Dnr 2021/79-  

Marie Simonsson 
Verksamhetskoordinator  
0766-341986 
marie.simonsson@tjorn.se 

Barn- och utbildningsnämnden 

 
 
  

 

 

 
Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr 212000-1306 

Fax 0304-60 10 19 BG 641-9741 Tjörns kommun 
471 80 Skärhamn 

Kroksdalsvägen 1 
E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se 

 

 T
JÖ

R
N

10
00

, v
1.

0,
 2

01
4-

03
-1

0 
   

Remissvar - Motion om gratis menstruationsskydd 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden anser frågan om gratis 
menstruationsskydd vara en nationell fråga snarare än en kommunal. 
Barn- och utbildningsnämnden ser även logistiska svårigheter i hur en 
distribution på skolorna skulle se ut i dagsläget" 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har mottagit en remiss från Anna 
Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne (MP) om gratis mensskydd, 
med följande yrkande:  

1. Kommunfullmäktige beslutar om gratis mensskydd till alla som 
menstruerar på kommunens skolor, där kostnaderna läggs centralt. 

2. Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda kostnader för att införa 
kostnadsfria mensskydd på kommunens egna arbetsplatser. 

Barn- och utbildningsnämndens svar på remissen:  

Frågan kring likvärdighet och kostnader i samband med menstruation bör 
vara en nationell angelägenhet och beslutas mer övergripande.  

Även om denna remiss tar avstamp i en central finansiering, skulle 
praktiska frågor såsom beslut av sortiment, inköp och distribution av 
dessa produkter till respektive skola och kommunal arbetsplats kvarstå 
för förvaltningen att ombesörja.  

I motionen hänvisas till Österåkers kommun, där gratis 
menstruationsskydd för elever i skolan redan är infört. Där hämtas dessa 
skydd ut på kommunens ungdomsmottagning. Skydden finns alltså inte 
tillgängligt på skolans egna toaletter. Detta är en viktig aspekt, då just 
toaletterna på högstadieskolorna frekvent utsätts för skadegörelse. 

På Tjörns skolor kan menstruerande elever i akuta fall redan idag gå till 
sin skolsköterska och hämta sitt menstruationsskydd.  
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Tidigare beslut 
KF 2021/61  §73 

 

Samverkan 
FSG 2021-04-21 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 

Barnperspektivet 
Nämnden har använt barnchecklistan och kommit fram till att beslutet 
kan få konsekvenser som berör barn.  

 

Lena Ericsson 
Förvaltningschef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-03-25 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§73 

Anmälan av motion från Anna Wängborg (MP) och Tanja 
Siladji Dahne (MP) om gratis mensskydd 

2021/61 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till 
kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne (MP) har lämnat in en 
motion om gratis mensskydd, med följande yrkande: 

”1. Kommunfullmäktige beslutar om gratis mensskydd till alla som 
menstruerar på kommunens skolor, där kostnaderna läggs centralt. 

2. Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda kostnader för att 
införa kostnadsfria mensskydd på kommunens egna arbetsplatser.” 

Beslutsunderlag 
Motion 2021-03-08 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-06-03 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 129 

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om 
handlingsplan för elförsörjning 

2021/127 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen. 

Reservation 
Martin Johansson (-) fd (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om 
handlingsplan för elförsörjning, med följande yrkande: 

- att kommunstyrelsen och andra berörda nämnder och bolag får i 
uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur elförsörjningen kan 
tryggas och kapaciteten utökas i Tjörns kommuns verksamheter. 

- att kommunstyrelsen får i uppdrag att samverka med nätägaren i 
syfte att stärka elförsörjningen och kapaciteten i kommunen som 
helhet. 

Förvaltningen noterar att elnätet och den allmänna elförsörjning ej 
är en fråga som faller inom Tjörns kommuns ansvarsområde då en 
annan aktör är ägare av elnätet. Motionen får därmed bedömas 
inom ramen för vad kommunen har möjlighet att göra för att 
trygga och utöka kapaciteten, ex genom solceller. 

Kommunfullmäktige har 2021-02-25, § 43 behandlat en motion om 
solceller på offentliga byggnader, där man beslutade att motionen 
är besvarad med hänvisning till att det i dagsläget ingår solceller 
vid upphandling av offentliga byggnader om förutsättningarna 
för solceller bedöms vara gynnsamma. 

Med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2021-02-25 samt 
kommunens åtaganden i ”Kommunernas klimatlöften” föreslår 
förvaltningen att motionen avslås. Mer utförlig motivering anges 
under ärendebeskrivningen. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-06-03 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-20, § 132 
Kommunfullmäktige 2021-04-22, § 100 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-05-05 
Motion 2021-04-16 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) förslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 

Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Rosalie Sanyangs (S) 
förslag väljs. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 132 

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om 
handlingsplan för elförsörjning 

2021/127 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om 
handlingsplan för elförsörjning, med följande yrkande: 

- att kommunstyrelsen och andra berörda nämnder och bolag får i 
uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur elförsörjningen kan 
tryggas och kapaciteten utökas i Tjörns kommuns verksamheter. 

- att kommunstyrelsen får i uppdrag att samverka med nätägaren i 
syfte att stärka elförsörjningen och kapaciteten i kommunen som 
helhet. 

Förvaltningen noterar att elnätet och den allmänna elförsörjning ej 
är en fråga som faller inom Tjörns kommuns ansvarsområde då en 
annan aktör är ägare av elnätet. Motionen får därmed bedömas 
inom ramen för vad kommunen har möjlighet att göra för att 
trygga och utöka kapaciteten, ex genom solceller. 

Kommunfullmäktige har 2021-02-25, § 43 behandlat en motion om 
solceller på offentliga byggnader, där man beslutade att motionen 
är besvarad med hänvisning till att det i dagsläget ingår solceller 
vid upphandling av offentliga byggnader om förutsättningarna 
för solceller bedöms vara gynnsamma. 

Med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2021-02-25 samt 
kommunens åtaganden i ”Kommunernas klimatlöften” föreslår 
förvaltningen att motionen avslås. Mer utförlig motivering anges 
under ärendebeskrivningen. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021-04-22, § 100 

489



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-05-05 
Motion 2021-04-16 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (-) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut. 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) 

 2021-05-05 Dnr 2021/127-371 

Kommunstyrelsen 

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

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Tjänsteutlåtande ang svar på motion från Martin 
Johansson (-) fd (SD) om handlingsplan för 
elförsörjning 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om handlingsplan 
för elförsörjning, med följande yrkande: 
 
”- att kommunstyrelsen och andra berörda nämnder och bolag får i 
uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur elförsörjningen kan 
tryggas och kapaciteten utökas i Tjörns kommuns verksamheter. 
- att kommunstyrelsen får i uppdrag att samverka med nätägaren i syfte 
att stärka elförsörjningen och kapaciteten i kommunen som helhet”. 

Förvaltningen noterar att elnätet och den allmänna elförsörjning ej är en 
fråga som faller inom Tjörns kommuns ansvarsområde då en annan 
aktör är ägare av elnätet. Motionen får därmed bedömas inom ramen 
för vad kommunen har möjlighet att göra för att trygga och utöka 
kapaciteten, ex genom solceller. 

Kommunfullmäktige har 2021-02-25, § 43 behandlat en motion om 
solceller på offentliga byggnader, där man beslutade att motionen är 
besvarad med hänvisning till att det i dagsläget ingår solceller vid 
upphandling av offentliga byggnader om förutsättningarna för solceller 
bedöms vara gynnsamma. 

Med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2021-02-25 samt 
kommunens åtaganden i ”Kommunernas klimatlöften” föreslår 
förvaltningen att motionen avslås. Mer utförlig motivering anges under 
ärendebeskrivningen. 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (3) 

 2021-05-05 Dnr 2021/127-371

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021-04-22, § 100 

Bilagor 
Motion 2021-04-16 

Ärendet  
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om handlingsplan 
för elförsörjning, med följande yrkande: 
 
”- att kommunstyrelsen och andra berörda nämnder och bolag får i 
uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur elförsörjningen kan 
tryggas och kapaciteten utökas i Tjörns kommuns verksamheter. 
- att kommunstyrelsen får i uppdrag att samverka med nätägaren i syfte 
att stärka elförsörjningen och kapaciteten i kommunen som helhet”. 

Kort om elmarknaden 

1996 avreglerades elmarknaden i Sverige, vilket innebar en möjlighet 
att fritt välja från vilket elhandelsföretag man vill köpa el. 
Avregleringen gällde dock inte infrastrukturen, som fortsatt ägs av 
elnätsföretag med ensamrätt på eldistributionen inom sitt geografiska 
område. Energimarknadsinspektionen är ansvarig expert- och 
tillsynsmyndighet inom området och arbetar för väl fungerande 
energimarknader. Det noteras även att myndigheten arbetar för att 
stärka kundens ställning och trygga samhällets behov av fungerande 
eldistribution och handel. 

Inom Tjörns kommun är Ellevio det elnätsföretag som ansvarar för 
eldistributionen. Under perioden 2016-2020 uppgick Ellevios 
investeringar på västkusten till 1,5 miljarder kronor och man har cirka 
129 000 kunder inom området som omfattar Halland och Bohuslän. Vid 
förändringar eller om- och utbyggnad av infrastrukturen krävs tillstånd 
från myndigheter och kommuner, samt att man måste föra dialog med 
markägare för att nyttja deras mark. Motionens andra att-sats, att 
samverka med nätägaren, bedöms därmed vara uppfylld i de fall Tjörns 
kommun är markägare. Den del som avser myndighetsutövning 
regleras av speciallagstiftning. 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 (3) 

 2021-05-05 Dnr 2021/127-371

Kommunens möjlighet att påverka elförsörjning 

Av ovanstående framgår att kommunens möjligheter att stärka och 
utveckla elförsörjningen är begränsade. Det får rimligtvis tolkas som att 
motionens intentioner avser uppförande av exempelvis solceller. 
Kommunfullmäktige har nyligen (2021-02-25) behandlat en motion som 
föreslog att solceller ska inkluderas i alla upphandlingar av offentliga 
byggnader. Fullmäktige beslutade att motionen var besvarad, med 
hänvisning till att det i dagsläget ingår solceller vid upphandling av 
offentliga byggnader om förutsättningarna för solceller bedöms vara 
gynnsamma. Det noteras i förvaltningens tjänsteutlåtande att:  
 
”Exempel på gynnsamma förutsättningar är god instrålning och att 
läget är skuggfritt. Takriktning och taklutning har också betydelse. Då 
byggprojekt kan skilja sig kraftigt åt är solceller inte alltid ekonomiskt 
och miljömässigt bra, vilket förstås får avvägas i samband med 
projektering och inför upphandling.” 

Utöver kommunfullmäktiges beslut 2021-02-25 har Tjörns kommun 
även beslutat att ställa sig bakom ett antal åtgärder i satsningen 
”Kommunernas klimatlöften”, som är ett gemensamt initiativ från 
Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen som en del av ”Klimat 
2030 – Västra Götaland ställer om”. En av de åtgärder som Tjörns 
kommun ställt sig bakom och därmed förbundit sig att arbeta med 
under 2021 är att producera egen solel. Detta innebär att kommunen 
under året ska satsa på att producera egen solel genom att installera 
minst en egen anläggning för produktion av solel eller är delägare i en 
solcellspark. 

Med hänvisning till ovanstående bedömer förvaltningen att det i 
dagsläget redan pågår arbete och åtgärder för att stärka elförsörjningen 
i kommunens verksamheter. Motionen föreslås därmed avslås. 

 
Evike Sandor 
Tf kommunchef

493



 

• 

• 

 

 

 

494



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-04-22 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§100 

Anmälan av motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om 
handlingsplan för elförsörjning 

2021/127 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till 
kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om handlingsplan 
för elförsörjning, med följande yrkande: 

”- att kommunstyrelsen och andra berörda nämnder och bolag får i 
uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur elförsörjningen kan 
tryggas och kapaciteten utökas i Tjörns kommuns verksamheter. 

- att kommunstyrelsen får i uppdrag att samverka med nätägaren i syfte 
att stärka elförsörjningen och kapaciteten i kommunen som helhet”.  

Beslutsunderlag 
Motion 2021-04-16 
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Kommunfullmäktige 2021-05-20 

 
Interpellation till ordförande i Tjörns Hamnar,  
Bo Bertelsen (M). 
 

Bakgrund,  
 
Tjörns Hamnar AB genomförde den 13 april sin årliga bolagsstämma. Stämman antog 
också styrelsens förslag till den redovisade årsredovisning. 
 
Under året har öppen kritik riktats mot dig från ägarbolagets styrelseordförande tillika 
kommunstyrelsens ordförande. 
 
Mina frågor blir då med beskriven bakgrund följande: 
 

1. Hur stora obeskattade reserver fanns 2020-12-31 i Tjörns Hamnar? 
2. Hur hade dessa reserver utvecklats under året? 
3. Varför tycker du som styrelsens ordförande att bolaget skall ha 

dessa reserver? 
4. Tycker du att kommunstyrelsens ordförande tillika moderbolagets 

ordförande Martin Johansen (L) har en saklig grund för påståendet 
att Tjörns Hamnars styrelse på något sätt under året agerat 
”direkt oansvarigt gentemot koncernen som helhet”? 

 
Benny Halldin (S)
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https://sverigesradio.se/artikel/sa-var-det-da-historien-i-nacka-visas-pa-elskap
https://sverigesradio.se/artikel/sa-var-det-da-historien-i-nacka-visas-pa-elskap
https://visitkatrineholm.se/medlem/elskap-med-historiska-bilder/
https://www.mynewsdesk.com/se/sjobo/pressreleases/vi-bjuder-paa-kulturhistorisk-promenad-3060414
https://www.mynewsdesk.com/se/sjobo/pressreleases/vi-bjuder-paa-kulturhistorisk-promenad-3060414
http://stockholmsstad.vansterpartiet.se/files/2021/03/Motion-om-konstutst%C3%A4llning-p%C3%A5-El.pdf
http://stockholmsstad.vansterpartiet.se/files/2021/03/Motion-om-konstutst%C3%A4llning-p%C3%A5-El.pdf
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https://www.oskarshamn.se/mer-om-kommunen/politik-och-forvaltning/politik/kommunfullmaktige/motioner-till-kommunfullmaktige/
https://www.oskarshamn.se/mer-om-kommunen/politik-och-forvaltning/politik/kommunfullmaktige/motioner-till-kommunfullmaktige/
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https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/demensteam-och-checklista-ska-forbattra-varden/
https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/demensteam-och-checklista-ska-forbattra-varden/
https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/demensteam-och-checklista-ska-forbattra-varden/
https://www.ostersund.se/omsorg-och-hjalp/aldre-och-andra-i-behov-av-stod/demens/demensteam.html
https://www.ostersund.se/omsorg-och-hjalp/aldre-och-andra-i-behov-av-stod/demens/demensteam.html
https://www.kungsbacka.se/Omsorg-stod-och-hjalp/Aldre/Demens/Demensteamet/
https://www.kungsbacka.se/Omsorg-stod-och-hjalp/Aldre/Demens/Demensteamet/
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3824162:
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