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Kommunfullmäktige bjuder in allmänheten till frågestund i 
samband med behandling av budget 2022. Frågestunden 
kommer att ske i anslutning till ärendet, preliminärt 15:30, 
och pågå som längst en timma. 
 
- Frågorna ska röra budget 2022. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-11-04 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 198 

Antagande av budget 2022 och preliminär budget 2023-
2024 samt antagande av investeringsbudget 2022 samt 
plan 2023-2026, fastställande av skattesats 2022 

2021/131 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna följande budgetförslag för 
2022 till kommunfullmäktige: 
 
- Grönblåas budgetförslag, bilaga 1 
- Socialdemokraterna och Kristdemokraternas budgetförslag, bilaga 2 
- Tjörnpartiets budgetförslag, bilaga 3 
- Sverigedemokraternas budgetförslag, bilaga 4 
- Miljöpartiets budgetförslag, bilaga 5 
- Vänsterpartiets budgetförslag, bilaga 6 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen bereder ärendet avseende antagande av budget 2022 
och preliminär budget 2023-2024 samt antagande av investeringsbudget 
2022 samt plan 2023-2026, fastställande av skattesats 2022. De olika 
budgetförslagen presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-21, § 188 

Beslutsunderlag 
Grönblåas budgetförslag, bilaga 1 
Socialdemokraterna och Kristdemokraternas budgetförslag, bilaga 2 
Tjörnpartiets budgetförslag, bilaga 3 
Sverigedemokraternas budgetförslag, bilaga 4 
Miljöpartiets budgetförslag, bilaga 5 
Vänsterpartiets budgetförslag, bilaga 6 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Med anledning av att förslagen till budget 2022 redovisats först på 
sammanträdet föreslås samtliga överlämnas i sin helhet till 
kommunfullmäktige. 
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Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Gert Kjellberg (TP) och Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att 
kommunstyrelsen ska följa den hanteringen.
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Förord 

Tjörn är en bra kommun. Vi som lever här har mycket att vara stolta över. Våra 
förutsättningar som kommun tillsammans med nationella och internationella 
trender och utmaningar kräver att vi tänker nytt i våra verksamheter både kring 
service och tjänster och våra arbetssätt. Vår politik är långsiktig och många mål 
har funnits med under tidigare mandatperioder och kommer att finnas med i 
framtiden.  

Våra tre partier – Liberalerna, Nya Moderaterna och Centerpartiet – vill ta ansvar 
för vår kommun och skapa goda förutsättningar för arbete och välfärd. Vi vill 
lägga en hållbar och ekonomiskt stabil grund för ett samhälle där människor kan 
känna trygghet, rättvisa och ta egna initiativ och förverkliga sina ambitioner. 

Vår budget lägger ett stort ansvar på nämnder och styrelser att uppfylla målen i 
denna budget på ett ekonomiskt klokt sätt. Den logiska följden blir därför, att vi i 
detta budgetdokument inte i detalj reglerar hur uppgifterna ska lösas, utan lämnar 
både befogenhet och ansvar till facknämnder och styrelser att presentera det man 
tänker göra inom givna ekonomiska ramar. I vår budget har vi framför allt valt 
att fatta beslut om inriktningsmålen för kommunen. 
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1 Tjörns kommuns styrmodell och 
budgetprocess 

Tjörns kommuns styrmodell bygger på principer för målstyrning. Målstyrning 
handlar om att styra verksamheter genom att sätta mål och följa upp dessa. I 
målen beskrivs vad som ska prioriteras – på lång och kort sikt – och vad 
resultatet ska vara. 

 

 
Figur 1 Tjörns kommuns styrmodell. Vision, strategiska områden samt inriktningsmål beslutas av 
kommunfullmäktige. De prioriterade målen beslutas av kommunfullmäktige och/eller nämnd. 

 

Målkedjan för Tjörns kommun börjar med visionen. Visionen gäller för hela 
Tjörns kommun fram till 2035. 

Visionen bryts ned i strategiska områden – områden som kommunen valt att 
satsa extra mycket på för att visionen ska bli verklighet. Dessa områden är stora, 
långsiktiga och hållbara över en lång tid. Alla mål som sätts i budgetdokumenten 
utgår från de strategiska områdena. 

Inför varje mandatperiod formulerar kommunfullmäktige fyraåriga 
inriktningsmål utifrån visionen och de strategiska områdena. I inriktningsmålen 
speglas den politiska viljeinriktningen för att nå visionen. Inriktningsmålen 
beslutas av kommunfullmäktige men delas ned till nämnder och styrelser.  

Inriktningsmålen bryts sedan ned i ettåriga prioriterade mål per nämnd och 
styrelse. De prioriterade målen beskriver vad som är prioriterat under budgetåret 
för att nå de uppsatta inriktningsmålen. Om kommunfullmäktige inte angivit 
prioriterade mål ska nämnder, utskott eller styrelser utforma prioriterade mål 
utifrån givna ekonomiska resurser och utifrån de tilldelade inriktningsmålen.  
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Det är önskvärt att målen så långt som möjligt formuleras på ett sätt som gör att 
vi kan mäta resultat över tid i delårsbokslut och årsbokslut. Det ska också vara 
möjligt att, så långt det går, jämföra oss med andra.  

Till alla mål kan det kopplas en eller flera indikatorer. En indikator är ett mått 
som används i bedömningen av framgång i förhållande till uppställda mål. Varje 
indikator ska ha ett angivet målvärde. Indikatorerna ska ge signaler om hur väl vi 
uppnår eller är på väg att uppnå önskade resultat. Kommunfullmäktige beslutar 
om indikatorer och målvärden för inriktningsmål och de prioriterade mål som 
finns i fullmäktiges budget. Indikatorerna för nämndens mål beslutas av 
respektive nämnd i samband med beslut om detaljbudget. 

Kommunfullmäktige beslutar om budget och flerårsplan i juni månad. Beslutet 
omfattar inriktningsmål (4 år), prioriterade mål (1 år), resultatbudget (3 år), 
nämnd/verksamhetsramar (3 år), investeringsbudget (5 år), finansieringsbudget 
(3 år) samt budgeterad balansräkning (3 år). Utifrån kommunfullmäktiges beslut 
i juni ska varje nämnd fördela budgetramen inom sin verksamhet, göra 
prioriteringar samt besluta om nämndspecifika mål. Nämnden beslutar om 
detaljbudget senast i november månad. 

Utifrån de mål och den detaljbudget som fullmäktige och nämnd formulerat och 
beslutat bestämmer sedan förvaltningarna vilka aktiviteter som ska genomföras 
för att målen ska kunna uppfyllas och så att en god ekonomisk hushållning kan 
råda.  
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2 Tjörn – möjligheternas ö hela året 
och för hela livet1 

Tjörn 2035 är en åretruntlevande ö för livets alla faser. 
Företagsamhet, småskalighet och närhet är våra kännetecken. 
Havet, det öppna landskapet och kulturen är våra unika värden. 
 

Möjligheternas ö är samlingsbegreppet för Tjörns utvecklingsambitioner. 
Möjligheterna skapas genom förutsättningarna på Tjörn och genom ökad närhet 
till en växande och dynamisk Göteborgsregion. Ordet möjligheter handlar ytterst 
om en livsmiljö där varje individ kan utveckla sina ambitioner, idéer och 
drömmar. 

En åretruntlevande ö för livets alla faser kräver en stabil befolkningstillväxt för 
att nå 20 000 invånare år 2035. Fler helårsboende och en jämnare 
befolkningsstruktur är nödvändigt för att klara framtida service och ha ett Tjörn 
som lever året runt. Särskilt fokus behöver därför ligga på förutsättningarna för 
yngre barnfamiljer att etablera sig. Det krävs strategiska insatser inom 
arbetsmarknad och näringsliv, boende och byggnation, infrastruktur och 
kommunikationer, kompetensutveckling, föreningsliv och social gemenskap, 
samhällsservice av hög kvalitet samt gott bemötande och god tillgänglighet. 
Delårsboende och besökare medverkar till att upprätthålla servicenivåer samt 
bidrar med idéflöden och kontakter som är mycket värdefulla för Tjörns 
utveckling. 

Företagsamhet beskriver ett förhållningssätt till dagens och morgondagens 
utmaningar som bygger på en positiv inställning till människors egna förmågor 
att hantera sina livsbetingelser. Kommunen ska arbeta aktivt med insatser för ett 
företagsamt Tjörn. Insatserna ska stärka en hållbar utveckling ur ekonomiskt, 
socialt och miljömässigt perspektiv för ett livskraftigt näringsliv, föreningsliv 
och samhällsliv i övrigt. 

Småskalighet som grundläggande kvalitet kräver en långsiktigt medveten 
utvecklings-politik för Tjörns orter. Utvecklingskraft skapas genom att alltid 
prioritera och fokusera på en hög kvalitet och samtidigt värna närhet i 
samhällsservice. Den goda dialogen kring både planprocesser och 
samhällsutveckling är viktig för förankring och delaktighet. Det finns en lång 
tradition att lita till den egna förmågan, bygga nätverk samt utveckla idéer och 
lösningar som är genuina och anpassade till förutsättningarna på Tjörn. Denna 
anda ska stärkas redan i skolan. Småskalighet innebär också insatser för mindre 
och medelstora företagsetablering och tillväxt. 
  

 
1 Tjörns kommuns vision, antagen av Kommunfullmäktige 2015-04-23, dnr 2014/438 
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Närhet innebär ökad närhet till dynamiken och utvecklingen i Göteborg och 
andra näraliggande kommuner genom bättre och snabbare kommunikationer och 
konstruktivt samarbete. Det innebär också fortsatt utveckling av den närhet 
mellan människor som är del av Tjörns kännetecken, genom aktivt stöd till 
arbetet med att skapa ett tryggt och säkert samhälle och till ett livaktigt och 
varierat föreningsliv. Närhet handlar också om närhet till en offensiv, 
professionell och tillgänglig kommunal verksamhet. 

Havet, det öppna landskapet och kulturen tillhör Tjörns unika värden som 
ledande ö-kommun. Dessa värden behöver säkerställas långsiktigt men också 
tydliggöras och lyftas fram som en styrka i tillväxtarbetet. Kulturen är en viktig 
attraktionsfaktor för både boende och besökare. Det ursprungliga och autentiska, 
Tjörns själ, behöver vårdas och kommuniceras inte bara internt på ön utan också 
utåt. Kommunen behöver ha med dessa värden i sitt arbete med framtidsfrågor 
och sträva efter breda och långsiktigt hållbara politiska lösningar. 
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3 Strategiska områden 

Utifrån visionen Tjörn – möjligheternas ö hela året och för hela livet har 
strategiska områden fastställts. De strategiska områdena är:  

• Vi bygger en miljövänlig kommun med hållbar samhällsutveckling 
• Vi skapar välfärd och livskvalitet för alla 
• Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart 

Inriktningsmål sorteras och presenteras i det fortsatta dokumentet under det 
strategiska område där de hör hemma. 
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3.1 Kommunens strategiska områden  
och Agenda 2030 

Tjörns kommun ska vara en hållbar kommun – ur alla hållbarhetsperspektiv. Vi 
ska vara hållbara socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Hållbarhetsfrågorna ska 
löpa som en röd tråd genom alla våra verksamheter och vara som ett paraply för 
vårt dagliga arbete. Hållbarhet är inte en fråga som ska hanteras vid sidan om. 
Det är inte heller en fråga som vi kan hantera var och en för sig – i våra 
respektive verksamheter, nämnder eller styrelser. För att vi ska lyckas krävs ett 
gemensamt ansvar. Därför är samverkan mellan olika aktörer, såväl inom som 
utanför kommunen, nödvändig. 

Figur 2 visar hur de 17 hållbarhetsmålen i Agenda 2030 kan sorteras under de tre 
strategiska områdena som Tjörns kommun har. Som man kan se i figuren kan 
många hållbarhetsmål kopplas till mer än ett av de strategiska områdena.  

Figur 2 De 17 hållbarhetsmålen i Agenda 2030 sorterade under respektive strategiskt område 
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Ett annat sätt att titta på de globala hållbarhetsmålen är att se dem som en tårta 
eller sfär där man ännu tydligare ser att de olika hållbarhetsmålen hänger ihop 
med varandra. Miljön är det yttersta skalet som innehåller det sociala och som i 
sin tur innehåller det ekonomiska. Vårt samhälle kan således endast existera 
inom gränserna som naturens resurser sätter, på samma sätt som det ekonomiska 
systemet skapats av och existerar inom samhället. Utan ekologisk hållbarhet kan 
inte social eller ekonomisk hållbarhet åstadkommas.  

Figur 3 De globala miljömålen som en "tårta" så som de presenterades av Johan Rockström och 
Pavan Sukhdev vid Stockholm EAT Food Forum 2016-06-13. Illustration av Jerker Lokrantz 
(Azote). 
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4 Grunduppdrag, styrdokument och 
mål – så hänger det ihop 

Grunduppdraget för en kommun utgör den största delen av en kommuns 
verksamhet och handlar om allt från att bedriva skola- och barnomsorg för de 
yngsta invånarna i kommunen till att ge en god äldreomsorg för de äldre 
kommuninvånare. Grunduppdraget omfattas dock av betydligt mer än så. 

Kommunen ansvarar enligt kommunallagen för att leverera service och 
välfärdstjänster till kommuninvånarna inom socialtjänst, barnomsorg, 
äldreomsorg, skola, biblioteksverksamhet, plan- och byggfrågor, hälso- och 
miljöskydd, renhållning och avfallshantering, räddningstjänst, vatten och avlopp, 
ordning och säkerhet samt konst, kultur, idrott och friluftsliv för barn och unga. 
All annan verksamhet är frivillig.  

Det kommunala grunduppdraget regleras och beskrivs i olika generella lagar som 
till exempel kommunallagen, förvaltningslagen och aktiebolagslagen samt i 
speciallagar som till exempel socialtjänstlagen och skollagen.  

För att utföra det kommunala grunduppdraget har Tjörns kommun organiserat 
sig i olika nämnder och bolag. Nämndernas och bolagens respektive 
grunduppdrag beskrivs i reglementen, ägardirektiv och bolagsordningar. Varje 
nämnd och bolag har ansvar att bedriva en effektiv och kvalitativ verksamhet 
med utgångspunkt i sitt grunduppdrag. I detta uppdrag ingår att arbeta med 
systematisk kvalitetssäkring och vidareutveckling. 

Utöver det som regleras i lagar har kommunen ett stort självstyre och möjligheter 
att göra egna vägval, prioriteringar och sätta sina egna ambitionsnivåer. Detta 
gör kommunfullmäktige och kommunens nämnder via till exempel kommunens 
vision och strategiska områden samt via mål i olika politiska antagna 
styrdokument.  

Vid framtagande av mål i budgetdokumenten behöver vi förhålla oss till sådant 
som vi redan fattat beslut om. Inriktningsmål och prioriterade mål i 
budgetdokumenten (kommunfullmäktiges budget samt nämndernas 
detaljbudgetar) ska därför ses som prioriteringar utöver det som redan finns 
beskrivet i lagar och antagna styrdokument, dvs utöver det som är kommunens 
grunduppdrag och det som är kommunens redan antagna prioriteringar och 
ambitionsnivåer. Målen i budgetdokumenten ska därför ses som prioriteringar 
och fokusområden för en viss tidsrymd, frågor som vi tycker är extra viktiga och 
som det behöver satsas lite extra på. Därför rymmer målen i budgetdokumentet 
aldrig alla de uppdrag som en kommun har och inte heller alla de prioriteringar 
och mål som vi redan beslutat om i andra styrdokument. 

För att målen som formuleras i budgetdokumenten – och alla de andra 
prioriteringar, mål och ambitionsnivåer som redan är antagna i andra 
styrdokument – ska vara möjliga att uppnå är det också viktigt att i 
budgetdokumentet se till så att det finns tillräckliga resurser för att målen ska 
kunna vara uppnåbara och realiserbara. 
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5 Strategiskt område 
Vi bygger en miljövänlig kommun 
med hållbar samhällsutveckling 

Tjörns kommun ska vara en ekologiskt hållbar kommun. Vi vill minska vår 
klimatpåverkan genom ett ansvarsfullt, balanserat och medvetet nyttjande av 
våra gemensamma naturresurser. Vår sårbarhet kopplat till klimatförändringar 
ska minska och vi vill verka för att skydda biologisk mångfald på land och i våra 
hav. Våra hav och marina miljöer ska vara friska och välmående. Naturen, havet 
och de öppna landskapen är Tjörns kommuns unika värden och de ska bevaras 
och säkerställas.  

Vårt arbete i miljöfrågorna ska bottna i såväl de globala hållbarhetsmålen i 
Agenda 2030 som i de regionala- och nationella miljömålen. En hållbar 
utveckling baseras på ett gemensamt ansvar. Därför är samverkan mellan olika 
aktörer, såväl inom som utanför kommunen, nödvändig för att nå framgång. 

Tjörn ska satsa på ett hållbart brett utbud av boendeformer samt ge 
förutsättningar för ett expanderande näringsliv. Vi ska sträva efter att ge alla 
möjlighet att leva och verka i goda klimatsmarta bostäder och lokaler. Hållbar 
samhällsutveckling är en väv där bostäder, arbetsplatser, infrastruktur, service, 
mötesplatser och människor skapar komplexa sammanhang. Det är därför viktigt 
att inte planera bostäder och mark för företag frikopplade från övriga 
samhällsstrukturer utan i stället sträva efter att sätta in dem i ett sammanhang. 

Vi vill stimulera miljösmart konsumtion och har därför ett hållbarhetsperspektiv 
i våra upphandlingar. Vi ska effektivisera vår energianvändning och minska 
förbrukningen av fossila bränslen inom kommunens samtliga verksamheter. 

Kommunikationer till, från och på Tjörn ska fungera väl. Man ska kunna ta sig 
till jobb, aktiviteter, skolor och vänner såväl inom som utanför Tjörn. Detta är en 
fråga som på ett eller annat sätt berör många av våra kommunala verksamheter 
och som vi behöver kraftsamla omkring. De lösningar som tas fram behöver vara 
långsiktigt hållbara och innefatta så väl fasta förbindelser som kollektivtrafik, 
pendlarparkeringar, gång- och cykelvägar samt omfatta såväl persontrafik som 
godstrafik. Samverkan med andra aktörer kopplat till detta är en förutsättning 
och arbetet med att påverka och samverka med andra aktörer sker på fler nivåer. 
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5.1 Inriktningsmål 
En ny översiktsplan ska tas fram  

Delas till: Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden (samordnande) 

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan 
(ÖP). Översiktsplanen ska bygga på sammanställningar och analyser av viktiga 
förutsättningar för en hållbar och önskvärd samhällsutveckling utifrån bland 
annat trender i omvärlden, fysisk struktur, klimatfaktorer och allmänna intressen. 
Översiktsplanen berättar hur den fysiska miljön bör användas, utvecklas och 
bevaras. I den nya översiktsplanen ska en blå översiktsplan vara en naturlig del.  

Översiktsplanen är ett viktigt måldokument och vägvisare mot en hållbar framtid 
och ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön 
och en hållbar samhällsstruktur som inte enbart ger miljömässig nytta utan också 
sociala och ekonomiska fördelar.  

Planen samordnar olika intressen och underlättar kommunens planering och 
utbyggnad av infrastruktur, service och bostäder. Översiktsplanen fungerar 
därmed som kommunens verktyg i den interna handläggningen och 
samordningen samt i dialogen med andra aktörer i samhällsbyggandet. 
Översiktsplanen fungerar också som plattform för kommunens medverkan i den 
regionala utvecklingsplaneringen. 

För att översiktsplanen ska vara ett användbart verktyg i arbete med kommunens 
samhällsutveckling krävs att den är digitaliserad. 

I arbetet med en ny översiktsplan ska alla nämnder och styrelser vara delaktiga.  
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5.2 Inriktningsmål 
Skapa intresse och beredskap för hållbar 
exploatering och nybyggnation 

Delas till: Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden och Tjörns Bostads 
AB 

Tjörn ska vara en miljövänlig och trygg kommun som satsar på ett hållbart brett 
utbud av boendeformer för livets alla faser och som också ger förutsättningar för 
ett expanderande näringsliv. 

Kommunen behöver ha en beredskap för att kunna exploatera mark för såväl 
bostäder som för näringsliv. Kommunen behöver detaljplanelagd mark som finns 
tillgänglig då intressenter vill etablera sig på Tjörn. För att skapa en hållbar 
exploatering ska kommunen vid framtagande av detaljplaner uppmuntra 
kreativitet, innovation och diversitet som främjar att förbrukningen av energi och 
resurser hålls på låg nivå och som även främjar en variation av boendeformer, 
storlekar och prisklasser.  

För att kunna tillhandahålla hållbara och attraktiva alternativ för företag och nya 
kommuninvånare som vill etablera sig på Tjörn krävs strategiska inköp av mark 
samt samverkan och samsyn mellan kommunens olika verksamheter så som 
plan- och byggavdelningen, VA, mark- och exploatering, näringslivsstrateg, 
Tjörns Bostads AB och leverantörer av välfärdstjänster. 

För att skapa förutsättningar för ett hållbart och varierat näringsliv på Tjörn 
behövs kunskap om nuvarande företag och deras behov och önskemål. En 
inventering av detta ska göras i samband med att ett verksamhetsprogram tas 
fram som tar sikte på det framtida näringslivet på Tjörn. 
Verksamhetsprogrammet kan med fördel tas fram i samband med arbetet med en 
ny översiktsplan. 

 

Indikatorer Mål 
2019 

Mål 
2020 

Mål 
2021 

Mål 
2022 

Antal färdigställda bostäder under 
året 

 94 77 98 

Tillgänglig och detaljplanerad mark 
för företag, kommunal mark, antal 
kvm totalt  

 5 000 10 000 20 000 
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5.3 Inriktningsmål 
Hållbar och effektiv utveckling  
av vatten och avlopp 

Delas till: Samhällsbyggnadsnämnden 

Tjörns kommun ska arbeta strategiskt och långsiktigt för att kunna möta framtida 
behov av vattenförsörjning och säkra en långsiktigt hållbar grundvattennivå. 
Kommunen ska säkerställa en god tillgång på dricksvatten – inte bara för 
kommunens invånare utan också för de företag som finns – eller vill etablera sig 
– i vår kommun. Målet är att företagen inte ska förhindras att etablera sig eller 
utvecklas på grund av bristande vattentillgång för företagens 
produktionsprocesser. För långsiktig hållbarhet krävs samverkan med 
närliggande kommuner. 

I det strategiska arbetet ska verksamheterna beakta såväl de som har kommunalt 
vatten och avlopp som de som har enskilt vatten och avlopp.  

Kommunen ska i byggande och vid renoveringar sträva efter att minimera 
förbrukningen av vatten genom att använda smarta lösningar och ta tillvara 
dagvatten och spillvatten på ett effektivt sätt. Den långsiktiga ambitionen är att 
minska läckage av dricksvatten samt andelen ovidkommande vatten i 
ledningsnätet  

Vi vill öka andelen befintliga bostäder anslutna till kommunalt vatten och avlopp 
och att nybyggda bostäder i så stor utsträckning som möjligt ska anslutas till 
kommunalt vatten och avlopp. Detta är viktigt, såväl ur miljösynpunkt och som 
för att skapa en stabil VA-ekonomi. 

 

Indikator 
 

Mål 
2019 

Mål 
2020 

Mål 
2021 

Mål  
2022  

Minskat läckage av 
dricksvatten i ledningsnätet, 
(%) 

 -3 -3 -3 

Minska bräddningar avlopp, 
antal 

 -15 -20 -20 

Minskning av ovidkommande 
vatten, andel (%) 

  - 10 - 10 
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5.4 Inriktningsmål 
Tjörn ska bli en bra miljökommun 

Delas till: Samtliga nämnder och styrelser 

Tjörn ska vara en bra miljökommun. För att vi ska nå dit krävs tydliga 
prioriteringar samt ett strukturerat, systematiskt och långsiktigt arbete. Miljö och 
hållbarhetsarbetet skär genom kommunens samtliga verksamheter och kräver 
därför samverkan och att alla bidrar.  

Vi ska enligt riksdagens beslut arbeta för att Sverige senast 2045 inte ska ha 
några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Detta innebär ett aktivt arbete 
med omställning kopplat till bland annat transporter och kommunikationer samt 
produktion av förnybar energi. Tjörns kommun ska möjliggöra etablering av 
laddstationer för elfordon.  

Samtliga verksamheter inom Tjörns kommun ska aktivt arbeta med 
verksamhetsutveckling för att bidra till att de globala ekologiska 
hållbarhetsmålen ska uppnås. Det handlar framför allt om att bidra till 
måluppfyllelse till Agenda 2030-målen ”Rent vatten och sanitet för alla”, 
”Hållbar energi för alla”, ”Hållbar industri, innovationer och infrastruktur”, 
”Bekämpa klimatförändringar”, ”Hav och marina resurser” samt ”Ekosystem 
och biologisk mångfald”. Även arbete med andra mål som t ex ”Hållbar 
konsumtion och produktion”, ”Hållbara städer och samhällen” samt ”God hälsa 
och välbefinnande” kommer sannolikt att kunna innebära positiv påverkan på vår 
ekologiska hållbarhet.  

 

Indikatorer Mål 
2019 

Mål 
2020 

Mål 
2021 

Mål 
2022 

Placering på Miljöaktuellts ranking 115 100 120 100 

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet 
under hela året enligt Ekomatcentrum, andel 
(%) 

28 30 32 35 

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person  521 521 521 

Laddstationer i kommunen, minst antal  2 4 6 
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6 Strategiskt område 
Vi skapar välfärd  
och livskvalitet för alla 

Tjörn ska vara en socialt hållbar kommun där vi skapar jämlika förutsättningar 
att leva ett gott liv med en god hälsa. Vi ska vara ”Möjligheternas ö” där varje 
individ har möjlighet att påverka sin livssituation och kan utveckla sina 
ambitioner, idéer och drömmar. Människor och företag ska frodas. Våra ledord 
är hälsa, jämlikhet, trygghet, enkelhet, öppenhet och delaktighet för alla. För att 
lyckas i vår ambition krävs nätverkande, samverkan och samarbete mellan 
kommunens nämnder och styrelser men också med olika externa aktörer, såsom 
kommuner, regionen, näringsliv, staten, civilorganisationer och föreningsliv Vi 
är för små för att klara oss på egen hand – tillsammans med andra blir vi 
starkare. 

Samtliga medarbetare och politiker i kommunen ska ge en god service och ett 
gott bemötande till varandra och till våra invånare, besökare och företagare.  

Kommunen ska vara en bra arbetsgivare som både attraherar och utmanar. Våra 
medarbetare ska trivas väl och uppleva sitt arbete som stimulerande och 
meningsfullt. Vi arbetar kontinuerligt med verksamhetsutveckling i dialog med 
invånare, företag och besökare. Våra medarbetare ska ges möjlighet att växa och 
utveckla sin kompetens. 

Tjörns kommun ska erbjuda en offensiv, professionell, rättssäker, jämlik, 
tillgänglig och effektiv verksamhet. Vi ska underlätta vardagen för människor 
och företag genom att vår service och våra tjänster är behovsanpassade och enkla 
att använda. Digitaliseringens möjligheter ska användas för att stärka demokratin 
samt öka transparensen samt effektiviteten och kvaliteten i våra tjänster och vår 
service. Genom att aktivt arbeta med dialog ger vi invånare, företag och besökare 
god möjlighet till delaktighet och påverkan i våra verksamheter och sin egen 
livssituation. Alla, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning eller ålder, ska ha samma möjligheter att ta del av och vara delaktiga i 
samhället.  

Vi ska erbjuda en likvärdig utbildning för alla och eleverna i Tjörns skolor ska få 
med sig en bra grund att stå på för fortsatta studieframgångar. För detta krävs 
kompetenta lärare, en god arbetsmiljö för elever, lärare och andra som arbetar i 
skolan samt goda möjligheter till stöd och hjälp för dem som behöver det. För att 
våra företagare ska kunna växa och utvecklas krävs tillgång till kompetenta 
medarbetare. Det är därför viktigt att Tjörns kommun skapar förutsättningar för 
ett livslångt lärande med alla former och metoder för kunskap.  

Vi vill fortsatt vara en bra kommun att växa upp i för barn och unga. De ska växa 
upp i trygghet och ges möjlighet att påverka i frågor som berör dem. 

Tjörns kommun ska skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar 
näringslivsutveckling och ett gott företagsklimat. Detta är ett ambitiöst mål som 
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kräver att många aktörer engagerar sig. Besöksnäringen är en av de snabbast 
växande näringarna i Sverige. För Tjörn är det viktigt att vara en kommun med 
attraktiva och hållbara besöksmål året runt.  

Vi har en ö fylld av möjligheter till ett aktivt liv och arbetar för att göra kultur, 
natur, idrott och föreningsliv tillgängligt för alla. Ett aktivt föreningsliv samt 
natur- och kulturupplevelser skapar livsglädje och social gemenskap och är en av 
förutsättningarna för ett gott liv.  

Folkhälsoarbetet har en tydlig roll i hållbarhetsarbetet där hälsa är en viktig 
faktor för både social och ekonomisk tillväxt. Ett jämlikhetsperspektiv är centralt 
i folkhälsoarbetet och därför ska vi, för att förebygga ohälsa, satsa våra resurser 
både på universella insatser samt på insatser som riktar sig till grupper med 
riskfaktorer. Folkhälsoarbetet ska vara långsiktigt, systematiskt och ta hänsyn till 
ett föränderligt samhälle. De satsningar som görs ska utgå från statistik och 
forskning och vara evidensbaserat i så stor utsträckning som möjligt. 
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6.1 Inriktningsmål 
Professionell och tillgänglig service med god 
kvalitet 

Delas till: Samtliga nämnder och styrelser 

Verksamheterna ska tillgängliggöra, effektivisera och kvalitetssäkra sina 
arbetssätt i syfte att göra det enklare för våra kommuninvånare, företag och 
övriga aktörer. De ska fortsätta arbetet med att förkorta handläggningstider och 
förbättra informationen om ärendenas status. Det ska vara enkelt att få kontakt 
med oss och att utnyttja de tjänster och den service som kommunen erbjuder.  

En av de kanske viktigaste framgångsfaktorerna är på vilket sätt alla medarbetare 
och politiker i vår kommun möter invånare, företag och besökare samt varandra. 
Alla ska få ett gott bemötande som kännetecknas av öppenhet, flexibilitet och 
respekt. Hur väl vi lyckas mäts i olika sammanhang och målet är att resultatet för 
Tjörns kommun ska vara klart bättre än snittet regionalt och nationellt. 

En grundförutsättning för en kontinuerlig verksamhetsutveckling är att det finns 
rätt kompetens med tillhörande mandat i våra verksamheter. För att attrahera och 
behålla kompetenta medarbetare måste vi arbeta med vår värdegrund, vårt 
varumärke samt vår arbetsmiljö. Vi behöver skapa utrymme i våra verksamheter 
för att ta tillvara medarbetarnas kompetens och erfarenheter för att på så sätt öka 
effektivitet och kundnytta i verksamheterna2. Samverkan med andra kommuner 
kan vara ett sätt att skapa kompetensutveckling, möjligheter till specialisering 
och vidareutveckling för våra medarbetare och en minskad sårbarhet för 
verksamheterna.  

 

Indikatorer Mål 
2019 

Mål 
2020 

Mål 
2021 

Mål  
2022 

Vid den senaste kontakten med politiker, hur 
blev du bemött? Andel som svarat ganska bra 
eller mycket bra 

  75 80 

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 55 

Hur tycker du att kommunen informerar vid 
större förändringar i kommunen? Andel som 
svarat ganska bra eller mycket bra 

  60 65 

Gott bemötande vid kontakt med kommunen, 
andel av maxpoäng (%) 

76 87 90 91 

Medarbetarenkät, totalindex  - 73 - - 

Sjukfrånvaro, månadsavlönade, andel (%) 
 
 

7,3 7,2 7,1 7,0 

Företagsklimat enl. Öppna Jämförelser 
(Insikt), Bemötande, kommunen totalt, NKI  

85 86 78 81 

 
2 Tillitsdelegationen, http://tillitsdelegationen.se/ 
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Indikatorer Mål 
2019 

Mål 
2020 

Mål 
2021 

Mål  
2022 

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

3,2 3,3 2,95 3,05 
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6.2 Inriktningsmål 
Vi ska använda digitaliseringens möjligheter 

Delas till: Samtliga nämnder och styrelser 

Vi ska använda smart teknologi för att medverka till en hållbar utveckling 
socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Digitaliseringen ska användas som ett sätt 
att skapa större kundnytta genom bland annat effektivare, tillgängligare och 
säkrare tjänster men den ska också användas som ett sätt att skapa en högre inre 
effektivitet, det vill säga minskade kostnader, möjliggöra rationaliseringar och 
effektivare arbetssätt. Digitalisering – en metod för verksamhetsutveckling och 
innovation – är nödvändig för att framtidssäkra verksamheten och lösa problem 
på helt nya sätt. 

Pandemin har satt fingret på oförutsägbarheten i vårt samhälle och behoven av 
omställningsförmåga och anpassningsbarhet. Våra verksamheter måste 
kontinuerligt utveckla färdigheter för att bli mer snabbfotade och kunna navigera 
i en värld med enorm utvecklingstakt, beteendeförändringar och ökande 
förväntningar från såväl medborgare som medarbetare.  

I en svår balansakt måste vi både effektivisera och frigöra resurser i existerande 
verksamhet och samtidigt öka organisationens innovationsförmåga för att forma 
morgondagens verksamhet – den smarta ön.  

Att nyttja digitaliseringens möjligheter förpliktigar. Tillitsbaserat ledarskap, 
smidiga styrmodeller och intraprenadkultur är helt nödvändiga nycklar för en 
kontinuerlig, snabbfotad och medarbetardriven utveckling av verksamheten. 

 

Indikatorer Mål 
2019 

Mål 
2020 

Mål 
2021 

Mål  
2022 

eBlomlådan, ledning, arbetssätt 
och metoder, andel svar ”Helt 
uppfyllt” (%) 

 25 50 55 60 

eBlomlådan, tekniska 
förutsättningar, andel svar ”Helt 
uppfyllt”(%) 

 25 55 60 65 
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6.3 Inriktningsmål 
Delaktighet, inflytande och medbestämmande 

Delas till: Samtliga nämnder och styrelser 

För att kunna erbjuda service och tjänster som motsvarar de behov och önskemål 
som finns hos våra invånare krävs att vi arbetar aktivt och strategiskt med 
insatser för att öka invånarnas delaktighet, insyn och medbestämmande. 

Samhällsutveckling bör ske i dialog med invånare, föreningsliv, organisationer, 
näringsliv med flera. Dialogen skapar förutsättningar för ett ökat förtroende och 
en ökad tillit till kommunen. I dialog ska de metoder som bäst lämpar sig för det 
man vill uppnå användas. Ett exempel på metod som Tjörns kommun använt 
framgångsrikt vid invånardialog är Cultural Planning. 

 

Indikatorer Mål 
2019 

Mål 
2020 

Mål 
2021 

Mål 
2022 

Vad tycker du om möjligheterna som 
kommunens invånare har att delta aktivt i 
arbetet med utveckling av kommunen? 
Andel som svarat ganska bra och mycket 
bra 

  30 40 

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” 

  40 50 

Vad tycker du om möjligheterna som 
kommunens invånare har att påverka 
inom de kommunala verksamheterna? 
Andel som svarat ganska bra eller 
mycket bra 

  30 40 

Vad tycker du om möjligheterna som 
kommunens invånare har att påverka 
innehållet i politiska beslut? Andel som 
svarat ganska bra eller mycket bra 

  30 40 
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6.4 Inriktningsmål 
Skapa möjligheter för ett gott liv 

Delas till: Samtliga nämnder och styrelser 

Tjörns kommun ska vara en säker och trygg kommun där alla ges möjlighet till 
ett aktivt liv och där kultur, natur, idrott och föreningsliv är tillgängligt för alla. 
Vi ska göra det enkelt att välja en aktiv fritidssysselsättning inom- och utomhus 
och spontanidrott bör ges plats i samhällsplaneringen. Vi vill verka för att 
idrottsanläggningar på Tjörn drivs av föreningslivet.  

Inom Tjörns kommun har vi en stark tradition av att umgås över gränser, mellan 
åldersgrupper, mellan religioner och kulturer. Detta är något som vi vill fortsätta 
främja. Det behövs därför fler möjligheter till möten över gränserna.  

Vi vill skapa en kommun som är den bästa att växa upp i för våra barn och unga 
där diskussioner om värdegrund kopplat till icke diskriminering, jämställdhet 
och mänskliga rättigheter ges utrymme. 

Kommunens förebyggande arbete ska under perioden 2019-2022 fokuseras till 
nedanstående områden 

• Barn och unga 
• Sociala risker 
• Drogförebyggande insatser  
• Trygghetsinsatser (allmänna samt till äldre) 
• Trafikfrågor 
• Integrationsfrågor  

 

Indikatorer Mål 
2019 

Mål 
2020 

Mål 
2021 

Mål 
2022 

Vad tycker du om din kommun som en plats 
att bo och leva på? Andel som svarat Ganska 
bra eller Mycket bra 

  75 80 

Kan du rekommendera andra som inte bor 
här i kommunen att flytta hit? Andel som 
svarat till stor del och eller Helt och hållet 

  75 80 

Barn i befolkningen som ingår i familjer med 
ekonomiskt bistånd, andel (%) 

3,6 3,6 4,5 4,5 

Invånare 16-84 år med bra självskattat 
hälsotillstånd, kommun, andel (%) 

- 75 - 75 

Elever i åk 5 som känner sig trygga i skolan, 
andel positiva svar (%) 

94 95 95 95 

Elever i åk 9 som känner sig trygga i skolan, 
andel positiva svar (%) 

 81 84 84 84 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – 
Trygghet, andel (%) 

90 90 90 90 

Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg – Trygghet, andel (%) 

90 90 90 90 
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Indikatorer Mål 
2019 

Mål 
2020 

Mål 
2021 

Mål 
2022 

Skadegörelse kommunal egendom, antal 
rapporterade fall (procentuell minskning) 

2 4 10 10 

Antal barn/ unga som går i kulturskolan    490 

 

6.4.1 Prioriterat mål 
Subventionerade fritidskort till barn och unga 

Delas till: Samhällsbyggnadsnämnden 

Tjörns kommun ska vara en bra kommun att växa upp i för barn och unga. Vi 
vill att barn och unga ska ha möjligheter till ett aktivt liv och att kultur, natur, 
idrott och föreningslivet ska vara tillgängligt för alla.  

För att öka möjligheten för barn och unga att ta del av allt som erbjuds dem vill 
vi också ge dem en ökad möjlighet att ta sig runt till olika aktiviteter och vänner 
på egen hand. Vi vill därför att alla barn och unga ska ges möjligheten till 
subventionerade fritidskort. 

Detta ger de unga, inte bara en ökad självständighet, utan kommunen kan också 
på detta sätt bidra till ett miljövänligare sätt att resa och förhoppningsvis kan det 
leda till positiva attityder till kollektivt resande hos barn och unga.  
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6.5 Inriktningsmål 
Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga 
jämfört med övriga huvudmän i Sverige 

Delas till: Samtliga nämnder, Tjörns Måltids AB och Tjörns Bostads AB 

Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga jämfört med övriga 
huvudmän/kommuner i Sverige. Vi vill ha en skola som motiverar, utmanar, 
stimulerar och stödjer alla elever så att de ges möjlighet att utvecklas utifrån sina 
förutsättningar.  

Många faktorer spelar in för att kunskapsresultaten ska bli höga. Forskning på 
området pekar t ex på faktorer som en trygg lärandemiljö, goda relationer mellan 
lärare och elever samt kompetenta lärare som är ledare i klassrummet. Lärarna 
ska ha goda ämneskunskaper samt förmåga att anpassa innehåll och metoder 
efter gällande förutsättningar. Samverkan mellan lärare samt strukturer som 
förbättrar lärarnas och rektorernas förutsättningar att lyckas med sitt uppdrag är 
också viktiga faktorer för goda kunskapsresultat. 

Men elevernas och skolornas resultat påverkas och styrs också i hög grad av 
andra faktorer så som t ex socioekonomiska faktorer. En ytterligare förutsättning 
för goda resultat i skolan är att Tjörns barn och unga har en god psykisk och 
fysisk hälsa. Det är därför viktigt att kommunens arbete över 
verksamhetsgränserna fortsätter och stärks.  

Ett utökat samarbete mellan Barn- och utbildningsnämnden och företagen på 
Tjörn bör utvecklas. Genom ett stärkt samarbete mellan skolan och det lokala 
näringslivet kan vi skapa intresse för att behålla vår småföretagsamhet och 
säkerställa kompetensen på både lång och kort sikt.  

Då Tjörn inte har någon egen gymnasieskola behöver kommunen arbeta aktivt 
och påverka leverantörer av gymnasieutbildning inom regionen för att få ett 
utbud av utbildningar som matchar framtida behov av arbetskraft och kompetens 
inom såväl kommunal verksamhet som inom näringslivet på Tjörn. 

 

Indikator Mål 
2019 

Mål 
2020 

Mål 
2021 

Mål 
2022 

Elever i åk. 9 som är behöriga till 
yrkesprogram, kommunala skolor, andel 
(%) 

86 86 86 86 

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

97 97 85 85 

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

85 85 80 80 
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Indikator Mål 
2019 

Mål 
2020 

Mål 
2021 

Mål 
2022 

Företagarnas uppfattning om skolans 
attityder till företagande,(skala 1-6)3 

4 4,1   

Skolans kontakter med det lokala 
näringslivet (skala 1-6) 

  2,65 2,75 

 
  

 
3 Svenskt näringsliv har förändrat sin undersökning 2020 vilket innebär att denna 
indikatorer inte längre går att följa. Indikatorn ersätts med ”Skolans kontakter med det 
lokala näringslivet (skala 1-6) 
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6.6 Inriktningsmål 
Människor ska ha möjlighet till egen 
försörjning 

Delas till: Barn- och utbildningsnämnden samt Socialnämnden 

Tjörns kommun ska aktivt arbeta för att skapa förutsättningar för alla 
kommuninvånare att komma i egen försörjning där arbetsmetoder och verktyg 
ska anpassas utifrån individens förutsättningar. Tjörn har under många år haft en 
låg arbetslöshet och låga kostnader för försörjningsstöd. Detta är något som är 
önskvärt att bibehålla så långt som möjligt.  

Vi ska bli bra på att få människor i egen försörjning och matcha de behov av 
kompetens som finns såväl inom kommunens egen verksamhet som inom 
näringslivet på Tjörn. På så sätt skapas inte bara förutsättningar till egen 
försörjning för individen utan också möjlighet till kompetensförsörjning hos 
kommunen och företagen, möjligheter till integration i samhället för den 
nyanlände samt förutsättningar för fortsatt låga kostnader kopplade till 
försörjningsstöd. Kommunen har som arbetsgivare ett stort ansvar för bland 
annat integration vid rekrytering av medarbetare.  

Kommunen ska arbeta aktivt för att erbjuda möjligheter till kompetensutveckling 
inom yrken där kommunen och näringslivet på Tjörn har svårt att rekrytera 
medarbetare med rätt kompetens.  

Insatser ska göras för att fånga upp de individer som riskerar att hamna mellan 
stolarna och slussas mellan olika aktörer. Här är det viktigt att vi samverkar med 
andra aktörer för att hitta hållbara lösningar. 

Arbetet kan också kopplas till mål i Agenda 2030 som till exempel ”Ingen 
fattigdom”, ”God hälsa och välbefinnande”, ”God utbildning för alla”, ”Minskad 
ojämlikhet” samt ”Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt”.  

 

Indikatorer Mål 
2019 

Mål 
2020 

Mål 
2021 

Mål 
2022 

Andelen 16-64 år öppet arbetslösa 
och personer i program med 
aktivitetsstöd av den registerbaserade 
arbetskraften totalt, (%) 

3 3 3 3 

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

72 74 76 80 

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

42 44 46 48 

   

33



 
 
 

29 
 

7 Strategiskt område 
Vi använder ekonomiska resurser 
ansvarsfullt och hållbart 

Tjörns kommun ska vara en ekonomiskt hållbar kommun med en balanserad 
ekonomisk utveckling som fungerar långsiktigt utan att människor eller miljö tar 
skada.  

All kommunal verksamhet ska präglas av god ekonomisk hushållning – något 
alla – såväl förtroendevalda som medarbetare – har ansvar för.  

För att säkra välfärd och trygghet för våra invånare måste kommunens ekonomi 
vara välordnad. Marginaler måste finnas för att kunna hantera det oförutsedda. 
Vi ska åstadkomma mesta möjliga service och tjänster för de resurser vi har. Vi 
ska ha både inre effektivitet (göra saker rätt) och yttre effektivitet (göra rätt 
saker) i våra verksamheter.  

Kommunens ekonomiska hållbarhet är beroende av att vi lyckas arbeta 
framgångsrikt med både den miljömässiga och den sociala hållbarheten. För att 
få ekonomisk hållbarhet behöver vi få till en fungerande och attraktiv 
arbetsmarknad med tillgång till kompetent arbetskraft och goda möjligheter till 
sysselsättning, exempelvis en fungerande och varierad bostadsmarknad och ett 
bättre utnyttjande av resurser med en ökad grad av återvinning och 
återanvändning.  

Vår ekonomiska hållbarhet är också till stor del sammankopplad med 
kommunens demografiska utveckling. Hur befolkningstillväxten ser ut i 
kommunen har stor påverkan inte bara på vilka ekonomiska resurser vi har utan 
också på vilka prioriteringar och vilken fördelning av de ekonomiska resurserna 
vi behöver göra.  
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7.1 Inriktningsmål 
God ekonomisk hushållning och ett effektivt 
utnyttjande av resurser 

Delas till: Samtliga nämnder och styrelser  

Kommunallagens krav klargör att begreppet god ekonomisk hushållning har 
både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Det finansiella 
perspektivet tar sikte på kommunens finansiella ställning och utveckling medan 
verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva 
verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Verksamhetsmål 
och finansiella mål hänger alltså ihop för att en god ekonomisk hushållning ska 
kunna uppnås. 

Budgeten lägger ett stort ansvar på nämnder och styrelser att lösa sina uppgifter 
på ett kvalitetshöjande och ekonomiskt klokt sätt. Nämnderna och styrelserna tar 
ansvar för att planera verksamheten inom de ekonomiskt givna ramarna.  

Som kommun har vi krav på oss att använda våra ekonomiska resurser på ett 
effektivt sätt. Detta innebär att vi hela tiden behöver göra en översyn av det vi 
gör, varför vi gör det och hur vi gör det? Är våra processer effektiva och tillför 
de den kundnytta det är tänkt? Kan vi arbeta på ett mer effektivt sätt? Det 
handlar både om stora utvecklingsinsatser och ständiga förbättringar i det lilla. 
Nämnder och styrelser ska kontinuerligt använda nyckeltal och jämförelser för 
att följa och förbättra effektivitet och kvalitet i sina verksamheter. 

Incitament för att använda de ekonomiska ramarna på ett klokt sätt måste skapas 
även långt ut i organisationen. Omfördelningar mellan avdelningar och 
verksamheter inom en nämnd ska vara möjliga att göra under budgetår. Alla 
nämnder och styrelser ska samverka för att undvika att kostnader uppstår i en 
annan nämnd eller styrelse vid fattade beslut för att tillsammans vara så effektiva 
som möjligt. 

De lokaler som Tjörns kommun har till sitt förfogande ska användas på ett 
kostnads- och yteffektivt sätt. Detta kräver samverkan mellan kommunens olika 
verksamheter i frågor som rör lokalbehov och lokalplanering. I den mån det är 
möjligt ska samutnyttjande av lokaler mellan nämnder uppmuntras.  

Under om- och tillbyggnation i befintliga fastigheter som ägs av Tjörns Bostads 
AB ska bolaget stå för ersättningslokaler samt kostnaderna för dessa om så 
skulle behövas.  

 

Indikatorer Mål 
2019 

Mål 
2020 

Mål 
2021 

Mål 
2022 

Soliditet, (%) 25 25 25 25 

Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och 
generella statsbidrag, (%) 

0,5 1 0,5 1 

Helt eller delvis uppfyllda prioriterade mål i 
nämnderna, andel (%) 

75 75 75 75 
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7.1.1 Prioriterat mål 
Utreda ägande av nya lokaler 

Delas till: Kommunstyrelsen och Tjörns Bostads AB 

Kommunen kommer under de närmaste åren göra omfattande investeringar i 
nybyggnation av fastigheter. Vi uppdrar åt kommunstyrelsen och Tjörns Bostads 
AB att utreda hur ägarförhållanden samt drift av dessa nya fastigheter ska se ut 
och fungera.  
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8 Bilaga 1 Resultatbudget 2022-2024 
 
           

 Mkr   Budget Budget Budget  

    2022 2023 2024  

           

Nettokostnad innan avskrivning -989,5 -1 008,5 -1 035,2  

           

Avskrivningar   -50,0 -54,0 -58,0  

        

Verksamhetens nettokostnader -1 039,5 -1 062,5 -1 093,2  

           

Skatteintäkter/Statsbidrag/Utjämn. 1 056,0 1 093,0 1 136,0  

           

Verksamhetens resultat   16,5 30,5 42,8  

           

Finansiella intäkter   8,8 9,1 9,4  

Finansiella kostnader   -7,0 -8,0 -9,0  
      

Resultat   18,3 31,6 43,2  
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9 Bilaga 2 Finansieringsbudget 
2022-2024 

         
          
 Mkr   Budget Budget Budget 
    2022 2023 2024 
          
Resultat inkl avskrivningar   68,3 85,6 101,2 
Ökning av långfristiga skulder 57,4     
Ökning av kortfristiga skulder         
Ökning av långfristiga 
rörelseskulder       
Ökning av avsättning   5,0 5,0 5,0 
Minskning av fordringar         
Minskning av likviditet         
     
Summa tillförda medel   130,7 90,6 106,2 
          
Nettoinvesteringar   130,7 82,0 105,3 
Minskning av långfristiga skulder   8,6 0,9 
Minskning av kortfristiga 
skulder         
Minskning av avsättning         
Ökning av fordringar         
Ökning av likviditet         
     
Summa använda medel   130,7 90,6 106,2 
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10 Bilaga 3 Budgeterad balansräkning 
2022-2024 

         
          
Mkr   Budget Budget Budget 
    2022 2023 2024 
          
Tillgångar         
Anläggningstillgångar   1 095,5 1 123,5 1 170,8 
Omsättningstillgångar   330,0 330,0 330,0 
     
Summa tillgångar   1 425,5 1 453,5 1 500,8 
          
          
Eget kapital, avsättningar och       
skulder         
Eget kapital   551,0 582,6 625,8 
Avsättningar   135,0 140,0 145,0 
Långfristiga skulder    516,4 507,8 506,9 
Kortfristiga skulder   223,1 223,1 223,1 
         
Summa eget kapital, avsättningar 
och skulder 1 425,5 1 453,5 1 500,8 
          
Soliditet   38,7% 40,1% 41,7% 
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11 Bilaga 4 Verksamhetsramar 2022 och 
preliminära ramar 2023-2024 

         
          
Mkr    Budget Budget Budget 
    2022 2023 2024 
          
Kommunstyrelsen   -73,2 -72,8 -73,2 
Räddningstjänstförbund SBRF   -20,8 -20,7 -20,9 
          
Samhällsbyggnadsnämnden   -29,9 -29,2 -28,7 
          
Kultur- och fritidsnämnden   -57,8 -60,0 -60,7 
          
Barn- och utbildningsnämnden   -446,4 -458,5 -474,4 
          
Socialnämnden   -383,0 -389,7 -401,3 
          
KF/nämnder   -10,2 -9,7 -9,7 
Revision         
Övriga nämnder/styrelser         
          
Fastighetsförvaltningen   1,0 1,0 1,0 
          
Summa   -1 020,3 -1 039,6 -1 067,9 
          
Pensioner   -21,0 -21,0 -21,0 
Sem.löneskuld (förändr)   -1,5 -1,5 -1,5 
Driftkonsekvenser   -4,7 -9,4 -10,8 
Heltidsresan (Deltid till heltid)   -1,0 0,0 0,0 
Finansiering mm   59,0 63,0 66,0 
          
Summa   -989,5 -1 008,5 -1 035,2 

 

 

40



 
 
 

36 
 

12 Bilaga 5 Investeringsbudget  
2022-2026 

             
              
Mkr    Budget Budget Budget Budget Budget 
    2022 2023 2024 2025 2026 
              
Reinvesteringar   7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 
              
Nyinvesteringar             
Kommunstyrelsen   16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 
              
Samhällsbyggnadsnämnden   23,5 9,1 26,2 36,4 14,2 
              
Kultur- och fritidsnämnden   4,3 2,5 2,7 2,9 2,8 
              
Barn- och utbildningsnämnden   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
              
Socialnämnden   3,6 3,0 3,0 3,0 3,0 
              
Kommunägda fastigheter   18,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
              
VA investeringar   50,2 43,3 49,3 35,0 58,0 
              
Renhållningsinvesteringar   7,0 0,0 0,0 2,5 0,0 
              
Summa   130,7 82,0 105,3 103,9 102,1 
              
Fastigheter ägda av TBAB   25,2 105,7 155,3 154,9 154,8 
              
Summa   155,9 187,7 260,6 258,8 256,9 
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Förord/vision 
 
Hela Tjörn ska leva, året runt. 
I en värld med stora klimatutmaningar vet vi att samarbete lokalt, regionalt, 
nationellt och globalt är nödvändigt för att vi ska kunna lämna över en värld 
till våra barn som vi är stolta över. Därför ändrar vi succesivt vår verksamhet 
och styrdokument (som den här budgeten) i en mer hållbar inriktning i 
enlighet med intentionerna i Agenda 2030.  

Tjörn är en del av världen, EU, Sverige, Västra Götalandsregionen (VGR) och 
Göteborgsregionen (GR). Samarbete är för oss som liten kommun oerhört 
viktigt. Vårt geografiska läge ger oss en växande arbetsmarknad med 
gemensam arbetsmarknadspolitik, gymnasie- och vuxenutbildning i GR. 
Sjukvård, kollektivtrafik, folkbildning och kultur samordnas i VGR. 

I många frågor samverkar vi med näraliggande kommuner och fler 
samarbeten kommer att behövas för att vi ska klara att hålla den kvalitet och 
omfattning som krävs i all service framöver. 

Men det är lika viktigt att vi tar tillvara på våra lokala resurser och uppskattar 
de styrkor och möjligheter som finns hos oss på Tjörn. Samarbete måste vara 
en av våra paradgrenar också lokalt. 
Nya samarbetsformer bör prövas där engagemang finns. Inte minst i 
skärningspunkten mellan offentlig sektor, privat sektor och civilsamhället 
finns utvecklingspotential. 

Göteborgsregionen med en medelålder på ca. 40 år har en ambition att växa 
med drygt 1 % per år. För Tjörns del med en medelålder som är ca. 4 år högre 
skulle det innebära ett mål om att bli 20.000 invånare år 2035.  

Vi anser inte att Tjörn klarar en sådan befolkningstillväxt på ett hållbart sätt. 
Den kräver fler arbetstillfällen lokalt på Tjörn, ökade krav på infrastruktur 
och att samhällsservice succesivt byggs ut. Inte minst viktigt är att skapa en 
attraktiv förskola och skola för att locka fler i familjebildande åldrar. 
Med en försiktig befolkningsökning ökar möjligheterna att värna vår unika 
miljö och skapa fler arbetstillfällen på Tjörn vilket minskar resandets 
klimatpåverkan.  
 
Vi kan dock glädjas åt en stor gemensam regional arbetsmarknad, som gör att 
vi har relativt låg arbetslöshet. Men för oss på Tjörn är trafiksystemet ett 
problem, med Tjörnbron som flaskhals, särskilt i rusningstid. Vi arbetar för 
att tillsammans med Kungälv och Västtrafik på sikt få till en personfärja 
mellan Tjörn och Kungälv/Marstrand med anslutande direktbussar in till 
Göteborg för att avlasta Tjörnbron. Även kommunövergripande samarbete 
med grannkommunerna för att förverkliga en bro till Svanesund kommer att 
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förbättra trafikflödena till och från Tjörn. På sikt ser vi gärna en utvecklad 
”Blå” kollektivtrafik, till havs. 
 
28 % av invånarna på Tjörn, dvs 4 527 personer är 65 år och äldre. Fram till 
2035 förväntas de över 80 år öka med 951 personer. Vår relativt stora andel 
äldre i kommunen medför att vi alltid måste tänka på tillgängligheten, bygga 
ut äldreomsorg, närhälsovård och varierat boende anpassat för äldre.  De 
som inte känner sig trygga med att bo kvar hemma ska erbjudas särskilt 
boende. 

Vår ambition är att vara bland de bästa äldreomsorgskommunerna i Sverige. 
För att klara detta måste medarbetarna involveras mer i utvecklingsarbetet, 
det fackliga arbetet respekteras och avtal mellan parter ska vårdas bättre. 
God arbetsmiljö och vidareutbildningar är en nödvändighet. Möjligheterna 
till kompetensutveckling via det statliga äldrelyftet ska tas tillvara. 

För att kunna utveckla och upprätthålla en god, inkluderande och likvärdig 
skola för alla elever, med höga betygsresultat, behöver vi också planera för 
fler barnfamiljer på Tjörn.  

Vad gäller skolstrukturen arbetar vi för och räknar med den inriktning som 
beslutades i Kommunfullmäktige i juni 2020. D.v.s.  två mellan- och 
högstadienav i Häggvall respektive Bleket, med fullskaliga idrottshallar, 
lokaler för skapande kultur med scener samt tillgång till elevhälsa.  De övriga 
fem skolorna blir F - 3 skolor som kombineras med utbyggnad av 
barnomsorgsavdelningar. Samtliga stadier ska kunna erbjuda särskilt stöd för 
de elever som behöver det. 

 

 

1 Tjörns kommuns styrmodell och 
 Agenda 2030 
Målkedjan för Tjörns kommun börjar med visionen. Visionen gäller för hela 
Tjörns kommun fram till 2035. Visionen bryts ned i strategiska områden 
och utifrån de strategiska områdena sätts målen. 

Tjörns kommuns styrmodell bygger på principer för målstyrning. Målstyrning 
handlar om att styra verksamheter genom att sätta mål och följa upp dessa. I 
målen beskrivs vad som ska prioriteras – på lång och kort sikt – och vad 
resultatet ska vara. 

Utifrån budgetens angivna prioriteringar, mål och bifogade ekonomiska 
ramar, formulerar nämnder och styrelser sina detaljbudgetar för 2022 för 
beslut i november i vanliga fall. Denna budget beslutas om i november och 
därför beslutas detaljbudgeten senare. 
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TRE strategiska områden 

Utifrån Visionen har vi formulerat tre strategiska områden. Dessa är de samma som 
de tre hållbarhetsperspektiven. Inriktningsmålen är de samma som de 17 målen i 
Agenda 2030 (som alla länder i FN antagit) 

 
1. Vi bygger en miljövänlig kommun med hållbar 

samhällsutveckling 
(Här berör vi följande mål i Agenda 2030: 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15) 
 

2. Vi skapar välfärd och livskvalitet för alla 
(Här berör vi följande mål i Agenda 2030: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 16) 
 

3. Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart 
(Här berör vi följande mål i Agenda 2030: 8, 9, 12, 17) 
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3 Vi bygger en miljövänlig kommun 
 med hållbar samhällsutveckling 
  
Kommunen har ett övergripande ansvar för samhällsplanering. Det 
inbegriper översiktsplanering, detaljplanehantering, byggnation, 
kommunikationer, trafikplanering och infrastruktur. Inom infrastrukturen 
ryms vägar, hamnar, GC-vägar, fibernät, VA- och avfallshantering mm. 

 När det gäller markanvändning måste vi klara att varsamt balansera olika 
intressen. Värnande av biologisk mångfald och skydd av känsliga stränder 
är viktigt.  Samtidigt värnar vi allemansrätten, det rörliga friluftslivet, lokalt 
företagande och respekterar äganderätten och hur man vårdat naturvärden 
under generationer. Försäljning av mark och vatten i hamnområden kan 
inte och ska inte kunna ske av annan instans än kommunfullmäktige, som 
är kommunens högsta och offentliga beslutsinstans.  Vår nya översiktsplan, 
som är under utarbetande ska ge vägledning för ovan nämnda 
balanssträvanden framöver. 

Vi vill se en varsam utbyggnad av landsbygden på Tjörn som balanserar 
riksintressen, ekosystem, biologisk mångfald och hänsyn till att kunna 
utveckla sin mark. Detta tillsammans med detaljplanering i tätortsnära 
områden. Detta påverkar också hur kollektivtrafik och annan service 
utvecklas. 

Kommunen ska tydligt prioritera kollektivtrafiken samt gång- och cykelvägar 
i planverksamheten. Sammanbinda gång- och cykelvägar med särskild 
prioritet till skolor och fritidsaktiviteter. En infrastruktur för laddstolpar för 
elbilar ska skyndsamt etableras. 

I Tjörns kommuns planering för ett friskare hav är fortsatt samarbete med 
närliggande kommuner och företag viktigt för att nå resultat som minskad 
övergödning. För att vårda fiskebeståndet och främja ett hållbart fiske ska 
storskaligt fiske i Hakefjorden upphöra. 

Tjörns kommun har en av Sveriges högsta VA-taxor. För att åstadkomma en 
bättre styrning och effektivitet ska en separat VA-nämnd inrättas för att 
skapa bästa förutsättningar för en säker dricksvattenförsörjning. 

På Tjörn finns flera tusen hushåll med egna avlopp. Avtal för slamhantering 
ska möjliggöra för flera entreprenörer att delta. 
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Det råder stor brist på mindre bostäder framförallt hyresrätter på Tjörn. 
Därför ska planer med stor andel hyresrätter prioriteras så att flyttkedjor 
skapas. Det gör att såväl unga som gamla får möjlighet till överkomligt boende. 
Dessutom ska kommunens planmonopol utnyttjas för att styra detaljplanering 
och byggande i en hållbar riktning. För att minska behovet av arbetspendling 
ska färdigställandet av mark och infrastruktur för småindustrier/hantverk ske.  

Eftersom Tjörn är en pendlarkommun är vägnät och kommunikationer av 
största vikt. Trafikinfarkten kring Tjörnbroarna kräver samarbete över 
kommungränserna. Det är viktigt att kommunerna samverkar för att påverka 
region och riksdag. En personfärjeförbindelse från södra Tjörn till fastlandet 
kan avlasta behovet av pendling över broarna. I beslut om ny färja till Åstol, 
Tjörnekalv och Dyrön, måste den nya färjan kunna ta ombord ambulans och 
hantera behovet av godstransporter till öarna 

För att klara vår nödvändiga klimatomställning och bidra till hållbar 
utveckling ska Kommunen söka medlemskap i ”Klimatkommunerna”. Där får 
vi hjälp att kartlägga nuläget och utbyte med andra kommuner som ligger i 
framkant av omställningen på olika områden, så att vi kan bli en av dessa 
kommuner. 

Rent vatten och sanitet för alla (mål 6 Agenda 2030) 

Inrätta en VA-nämnd.  
Tjörns kommun har en av Sveriges högsta VA-taxor. För att åstadkomma en 
bättre styrning och effektivitet ska en separat VA-nämnd inrättas för att 
skapa bästa förutsättningar för en säker dricksvattenförsörjning. 
 
Hållbar energi för alla (mål 7 Agenda 2030) 
 
Anta ny energiplan för fossilfri energi. 
Energikonsumtion är ett av de viktigaste områdena som påverkar våra 
utsläpp av växthusgaser. Energiplanen främjar hushållningen med energi, 
verkar för säker och tillräcklig energitillförsel och minskar utsläppen av 
växthusgaser. Energiplanen ska vara ett viktigt verktyg för att kunna minska 
utsläppen. 
 
Handlingsplan för utbyggnad av infrastruktur för laddstolpar 
Ett konkret sätt att minska beroendet av fossila bränslen är att få tillgång till 
en infrastruktur med laddstolpar. 
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Ta fram redovisning av andel grön el av kommunens 
elförbrukning 
För att succesivt övergå till hållbar energikonsumtion behöver redovisningen 
anpassas eftersom elförbrukningen kommer att öka när fossila bränslen fasas 
ut.  
 
Hållbara städer och samhällen (mål 11 Agenda 2030) 
 
Ny vision 2035 som är anpassad till befolkningsökning och 
demografi 
Nuvarande vision bygger på en befolkningsökning som inte motsvarats av 
nödvändig utbyggnad av kommunal service och infrastruktur. Därför behöver 
målsättning om befolkningsökning justeras så hänsyn kan tas till bl.a. hållbar 
infrastrukturanpassning. 

Skapa förutsättningar för en hållbar exploatering och 
nybyggnation 
Genom att använda det kommunala planmonopolet vid detaljplanestyrd 
nybyggnation ska ökad byggnation av lägenheter i tätortsnära lägen ske. Det 
syftar till att uppnå en mer blandad bebyggelse, motverka segregation och 
minska åtgången på mark. Där det idag finns mest villor bör nybyggnationer 
vara främst hyreslägenheter, i andra hand också bostadsrättslägenheter. När 
nya områden ska exploateras ska minst en tredjedel vara hyreslägenheter. 
 
Handlingsplan för energisnålt, klimatsmart och hållbart byggande 
och förvaltande 
Nu när vi gjort en tydlig inventering av lokalbeståndet i kommunkoncernen 
och ska komma igång med underhållsplaner på allvar, måste vi också 
kartlägga energiförbrukningen i dessa och genomföra underhållet så det blir 
energibesparande och resurseffektivt. I denna omställning ska hyresgästerna 
involveras.   

Hållbar konsumtion och produktion (mål 12 Agenda 2030) 
 
Hållbar upphandling 
Ändra kommunens upphandlingspolicy så att kopplingen till 
hållbarhetsmålen blir tydligare. 

Gemensamt ägande och brukande 
Stimulera bildandet av gemensamt ägande som t.ex. elbilpooler och annan 
utrustning som kan brukas av gemenskaper. 
 
Bekämpa klimatförändringen (mål 13 Agenda 2030) 
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Medlemskap i Klimatkommunerna 
Tjörns kommun ska söka medlemskap i nätverket ”Klimatkommunerna”, för 
utbyte av kunskap och erfarenheter så att omställning för ett mer hållbart 
Tjörn går framåt.   
 
Handlingsplan för direktbussar för arbetspendling från västra 
Tjörn 
För att öka arbetspendling med kollektivtrafiken och avlasta 
trafikbelastningen över broarna måste bussresan från västra Tjörn blir 
snabbare och bekvämare. Därför ska en handlingsplan tas fram som gör det 
möjligt att åka med direktbuss på morgonen från Rönnäng respektive 
Skärhamn till Göteborg samt motsvarande åter till Tjörn på eftermiddagen. 
Buss stannar endast i Myggenäs Korsväg och Skärhamnsbussen även i 
Kållekärr. 
 
Färjeförbindelse med fastlandet 
Utifrån den övergripande målsättningen ”Hela Tjörn ska leva” är det viktigt 
med ett proaktivt agerande från Tjörns kommun i syfte att för framtiden 
tillförsäkra att kommunens öar, utan fast förbindelse, har en god och modern 
kollektivtrafik. Kommunen behöver också tillförsäkra att öarnas (Härön, 
Tjörnekalv, Dyrön och Åstol) behov av tillgänglig passagerartrafik och 
effektiv godshantering kan tryggas samt att intentionerna i ”Säker och trygg 
kommun” kan uppfyllas. 
Utöver att kommunen vill främja levande ö-samhällen året runt, är öarna 
viktiga för kommunens visioner och mål kring den växande besöks- och 
upplevelsenäringen som både skapar jobb, ökar kapacitetsutnyttjandet för 
färjorna och är en förutsättning för lokalt företagande (affärer, restauranger, 
caféer, boenden mm). 
 
Fler pendel- och turistparkeringar 
Fler strategiskt placerade pendelparkeringar skapas där också turister kan 
parkera och ta sig vidare på ön till olika turistmål med kollektivtrafik. 
Kommuncyklar placeras vid pendelparkeringar för uthyrning samt 
laddstolpar för elbilar. 
 
Parkeringspolicy 
En parkeringspolicy med avgiftsplan tas fram. 
 
Hav och marina resurser (mål 14 Agenda 2030) 
 
Hållbart fiske 
Vi ska verka för ett hållbart fiske i våra vatten för att ge utrymme för 
småskaligt hemmafiske. Storskaligt fiske i Hakefjorden ska upphöra. Vi ska 
samtidigt eftersträva en varsam utveckling av de havsnära näringarna. 
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Ekosystem och biologisk mångfald (mål 15 Agenda 2030) 
 
Vårda och skydda känslig mark, skog och ekosystem  
I enlighet med inriktning i kommande ÖP och en mer balanserad 
befolkningstillväxt så möjliggörs en hållbar exploatering. 

Indikator Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2024 

Kommunens förbrukning av drivmedel ska minska 
succesivt, andel (%) av förbrukning (1 204 940kr 
2020) 

80 60 50 
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4. Vi skapar välfärd och livskvalitet för 
 alla 
 
Tjörn ska erbjuda alla en god välfärd, som upplevs som likvärdig och jämlik 
av alla grupper och rankas i toppklass. Alla ska ha rätt till egenförsörjning. 

En stark arbetsmarknad med låg arbetslöshet kommer ur ett livskraftigt 
näringsliv. En hög sysselsättningsgrad är en förutsättning för att kommunens 
välfärdsåtaganden ska finansieras av tillräckliga skatteintäkter och att 
kommunens ekonomi ska vara i balans. 

För att locka fler företagsetableringar till Tjörn och på sikt minska 
pendlingsbehovet behöver kommunen planera och färdigställa mark för 
hållbara företagsetableringar. 

För att ha en välfärd med hög kvalité behövs kompetent personal, 
utbildningsinsatser och arbetsmiljö som utvecklar personalen och gör våra 
arbetsplatser attraktiva. 

Ett led i detta är att hedra ingångna partsavtal och avsätta erforderliga resurser 
så att övergång till allt fler heltider blir verklighet och inte bara något som låter 
bra i teorin. Det finns också anledning att försöka utjämna den sneda 
könsfördelningen inom omsorgsyrkena genom ett mer systematiskt 
jämställdhetsarbete. 

Välfärdens kärnuppgifter är att skapa äldreomsorg, förskola och skola med god 
kvalité. En mänsklig rättighet är också att ha någonstans att bo. Det innebär 
behov av olika sorters boende beroende på varje individs förutsättningar. 
Därför ska Tjörn kommun se till att det finns lågtröskelboende så ingen som 
vistas på Tjörn ska stå utan tak över huvudet.   

En god äldreomsorg behöver möta olika vårdbehov och olika boendebehov, 
beroende på vilken hjälp och stöd varje individ behöver. Därför måste det 
byggas olika instegsboenden, trygghets-/seniorboenden och särskilda 
boenden. Ett modernt och tryggt äldreboende ska byggas på östra Tjörn. 
Trygghetsboende är lämpligt att etablera på bl.a. ”tennistomten” i Myggenäs. 
För att detta ska ske så fort som möjligt krävs politiska beslut och att Tjörns 
Kommunala Bostads AB (TBAB) får uppdraget. 

Arbetet med att ta fram en äldrestrategi, som påbörjas under hösten 2021, 
ska fördjupas under 2022 och ske i samarbete med ”Rådet för äldre- och 
funktionshinderfrågor”. 

Förskolan har egen läroplan och ett viktigt uppdrag för att ge våra barn en 
trygg start i livet. Det är viktigt att barngrupperna och i synnerhet 
småbarnsgrupperna inte är för stora. För att underlätta skiftarbete och arbete 
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på tider utanför vanlig kontorstid behöver Tjörn erbjuda barnomsorg tidiga 
morgnar och kvällar på fler ställen än som idag.  ”Nattis” ska erbjudas till dem 
som behöver det, gärna som pedagogisk omsorg/med dagbarnvårdare. 

Flera mötesplatser för nyblivna föräldrar behövs för att skapa tillit och social 
samhörighet. Därför är öppen förskola viktig, gärna som del av en 
”Familjecentral” i samarbete med Regionen, skolan och Socialnämnden. 

I samarbete mellan kommunen och ideella organisationer (bl.a. IOP) behöver 
Tjörn utveckla ”Livbojen”-verksamheter och stärka samarbetet med 
Kvinnojouren.  

En skola med god kvalité har kompetenta och engagerade medarbetare. Detta 
är viktigt för att kunna ge eleverna de bästa förutsättningar för bred kunskap 
inför fortsatt utbildning och arbetslivsstart.  

Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga jämfört med övriga huvudmän 
i Sverige. Läromedel av god kvalité är ett måste i pedagogisk verksamhet. 
Därför vill vi införa en läromedelsgaranti för samtliga elever. 

Tyvärr ser vi att ohälsan och inte minst psykisk ohälsa bland unga ökar. Därför 
bör elevhälsan få mer resurser för att kunna arbeta mer främjande och 
förebyggande. Alla elever har samma rätt till god utbildning och att nå sina 
mål. Elevhälsoteamens bedömningar måste följas upp bättre och snabbare ge 
eleverna det stöd de behöver. 

Politikens uppgift är att tillsätta resurser och ta långsiktiga beslut. Alltför länge 
har den styrande majoriteten på Tjörns kännetecknats av beslutsoförmåga 
bl.a. angående Tjörns skolors framtid. Detta ska bytas ut mot aktivt 
utvecklingsarbete som skapar framtidstro. 

Ett inkluderande demokratiskt arbetssätt ska prägla allt kommunen gör. 
Transparens och ansvarsutkrävande med uppföljningar, utvärderingar och 
revisioner som tas på allvar och kommuniceras, är viktigt för att invånarna ska 
känna tillit. 

Vi har konsekvent arbetat för två 4 till 9 skolnav på Tjörn. Ett i Häggvall och 
ett i Bleket. Detta ger möjlighet till lokalsamordning med förskolan och 
attraktiva arbetsplatser för lärare och övrig personal i skolan. I Bleket och 
Häggvall ska byggas fullskaliga idrottshallar och skolorna ska utrustas så att 
kultur- och fritidsaktiviteter får berättigat utrymme. Kulturskolan har en 
självklar plats på skolorna. För att utnyttja lokalerna till fullo ska allt göras för 
att föreningsaktiviteter, idrotts- eller andra, också får plats. 

Att förskolor och lågstadier fortsatt bedrivs i alla våra serviceorter är av största 
vikt, inte bara för barnen utan också för att hela ön ska leva året runt. 
Dessutom motverkar det segregation. 
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Det ideella föreningslivet gör viktiga insatser för våra barns fysiska och 
psykiska hälsa. För att kunna öka de direkta föreningsbidragen vill vi 
effektivisera administrationen kring föreningsbidragen så att en större del av 
resurser avsatta för föreningsverksamheter går direkt till föreningarnas 
verksamhet. 

Ingen fattigdom (mål 1 Agenda 2030) 
 
Samarbete för att minska barnfattigdomen på Tjörn 
Det finns barn som växer upp i hushåll med knappa ekonomiska marginaler. 
Och det finns barnfattigdom i vår kommun och den skall avskaffas. 
Skillnaderna i ekonomiska förutsättningar i olika hushåll riskerar att slå hårt 
mot barns självförtroende och självkänsla vilket får livslånga konsekvenser 
för barnens utveckling. Samverkan runt dessa barns möjligheter krävs! 
Skolan måste vara helt avgiftsfri. Kultur-, fritids- och idrottsaktiviteter måste 
tillgängliggöras för att alla barn, oavsett storleken på förälderns plånbok. 
 
 Ingen hunger (mål 2 Agenda 2030) 
 
Rätt till egen försörjning 
Alla individer är olika men var och en efter sin förmåga ska ha möjlighet till 
arbete för en värdig tillvaro. 
 
Samarbete för bättre hälsa 
Tjörn ska samarbeta om ett livsstilsprojekt med övriga förvaltningar och 
regionen som handlar om information om det stöd och hjälp individer kan få 
för livsstilsförändringar för bättre hälsa. Dessutom ska äldreomsorgspersonal 
(i första hand hemtjänstpersonal) utbildas i nutrition för att upptäcka och 
motverka äldres risk för undernäring. 

 
Hälsa och välbefinnande (mål 3 Agenda 2030) 
 
Skapa möjligheter för ett gott liv 
Kommunen ska sträva efter fasta läkarkontakter för äldre genom ett närmare 
samarbete med primärvården. Genom äldrelyftet och heltidsresan ska antalet 
personal runt den äldre minska. 

 
God äldreomsorg och samarbete med VG-regionen 
Vi ska samarbeta med VG-regionen för en starkare och tryggare ”Närhälsa”. 
Kommunen ska vara bland de högst rankade vad gäller god äldreomsorg. 
Medarbetarna och deras fackliga organisationer deltar aktivt i 
utvecklingsarbetet, partssamarbetet vårdas av kommunen som arbetsgivare. 
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Prioritera detaljplanearbetet i Tångeröd för nytt äldreboende 
De som inte känner sig trygga i sitt eget boende ska kunna erbjudas plats på 
äldreboende. Det finns idag inget äldreboende på östra Tjörn och prognosen 
för 80+ på Tjörn är 1000 fler om 10 år. 
  
Upplevelsen av ensamhet ska minska   

Ökat stöd till föreningar genom studieförbunden. Studieförbunden stödjer 
och hjälper föreningarna att utvecklas som organisationer och i och med det 
utvecklas deras verksamheter. Det innebär att fler kan finna gemenskap i 
studiecirklar och föreningsaktiviteter. 

Värna och utveckla verksamheter genom ”Ideellt offentligt partnerskap”, 
IOP, som ”Livbojen” med kyrkan och samarbetet med kvinnojouren. 

Skolors och äldreboendens gemensamhetsutrymmen/samlingsrum ska göras 
mer tillgängliga också för de närboende och föreningslivet. 
 
God utbildning för alla (mål 4 Agenda 2030) 
 
Beslut om skolstruktur 
Ett beslut om skolstruktur med två 4 - 9 skolnav, ett i Häggvall och ett i 
Bleket, ska tas så fort som möjligt. Övriga skolor blir F - 3 skolor med 
samordning av lokaler med förskolan. Ett snabbt beslut och 
projekteringsstart är nödvändigt för att få till en likvärdig skola på hela Tjörn 
och säkra framtida kompetensförsörjning. 
 
 Erbjuda en behovsanpassad barnomsorg med god kvalitet och 
ökad service 
För att öka servicen för vårdnadshavare ska ”Barnomsorgsregler 2020” 
ändras så att erbjudande om syskonförtur ges. 
En flexiblare arbetsmarknad kräver ökad flexibilitet i barnomsorgen. Det 
innebär utökade öppettider och möjlighet till ”nattis”, gärna i samband med 
pedagogisk barnomsorg/dagbarnvårdare. 

 
Säkerställa läromedel för alla elever 
Läromedel av god kvalitet är viktigt för eleverna. Bristen på läromedel är inte 
acceptabel, därför inför vi en läromedelsgaranti. Varje elev ska garanteras 
minst ett läromedel per årskurs i teoretiska ämnen. 
 
Elevhälsan ska stärkas  
Vi vill säkerställa att verksamheterna inom skolan har ekonomiska 
förutsättningar för att uppfylla skollagen gällande rätten till särskilt 
stöd. Rätten till särskilt stöd gäller de elever som inte når eller riskerar att 
inte nå målen under sin utbildning. Denna satsning har en stor påverkan på 
elevernas trygghet och studiero. Dessutom förbättras möjligheter till fortsatt  
 

55



 ________________________________________ 
          

15 

utveckling mot att bli morgondagens välmående och trygga 
samhällsmedborgare.  
Särskild vikt ska läggas vid att förebygga och motverka psykisk ohälsa. 
När elevhälsoteam konstaterat ett behov som inte omgående tillgodoses ska 
från och med nu avvikelserapport inlämnas. Avvikelserna återrapporteras 
regelbundet till politikerna i nämnden. 
 
Jämställdhet (mål 5 Agenda 2030) 
 
Fokus på jämställdhet 
Tjörns kommun ska årligen ta fram nyckeltal som beskriver jämställdhet 
mellan kvinnor och män och som följs upp i kommunens årsbokslut. 
Alla nämnder och styrelser ska diskutera och formulera ett jämställdhetsmål 
inom sitt område för budgeten 2022. 
 
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål 8 
Agenda 2030) 
    
Framtagning av statistik för arbetsrelaterad sjukfrånvaro 
Det övergripande arbetsmiljöansvaret ligger hos politiken och 
kommunstyrelsen. För att kunna ta sitt ansvar och besluta om åtgärder ska 
statistik tas fram kvartalsvis över arbetsrelaterad sjukfrånvaro hos 
kommunens personal. 
  
Implementera avtal om heltider ”heltidsresan” senast till 2024 
(heltid ska vara norm för alla anställda i Tjörns kommun) 
Ett omfattande förändringsarbete pågår inom Socialförvaltningen som ett 
resultat av avtal mellan SKR och Kommunalarbetarförbundet om att normen 
ska vara heltid. Dels som anställningsform men också som ambition för norm 
för arbetad tid.   
 
Vi har av tradition byggt omsorgen på Tjörn med stor andel deltidsanställda. 
Vi har den högsta andelen deltidsanställda och timanställda i VG-regionen.  
Nya tjänster är nu alltid heltidstjänster. Men för att så många anställda som 
möjligt ska orka gå upp i heltid måste arbetet med nya scheman, bättre 
arbetsmiljö, arbetsledning och utbildningar anpassas till de anställdas 
förutsättningar.  
 
Partssamarbetet ska vårdas. De anställda och deras fackliga organisationer 
måste få uppleva att de respekteras, lyssnas på och får ta ansvar utifrån sina 
möjligheter. För att leda detta stora förändringsarbete behöver chefer, 
arbetsledare och fackliga företrädare stöd och utbildning.  Till detta måste 
extra medel avsättas under förändringsarbetet och viss ”överbemanning” 
tillåtas för att förändringsarbetet ska fungera. 
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Minskad ojämlikhet (mål 10 Agenda 2030) 
 
Öka tillgänglighet för ungdomar att delta i fritidsaktiviteter 
Genom att införa fritidskort för ungdomar, underlättas deltagandet i 
fritidsaktiviteter och tryggheten ökar. Dessutom minskar de ekonomiska 
förutsättningarna hos den enskilda att få betydelse för deltagande.  

 
Skapa mötesplatser för nyblivna föräldrar. 
Efter att ”Familjecentralen” och ”Öppna förskolan” i Myggenäs lades ner 
under 2020, vill vi öppna en liknande verksamhet mitt på ön i anslutning till 
”Närhälsan” i Kållekärr. Detta för att möta behovet hos nyblivna föräldrar 
från hela ön. Regionen är beredda att ta sin del av kostnaden och om skolan 
och socialen tar var sina delar, kan en uppskattad verksamhet återuppstå. 
 
Fredliga och inkluderande samhällen (mål 16 Agenda 2030) 
 
Boendegaranti för alla Tjörns invånare 
Analysera behov och ta fram en handlingsplan för att säkerställa tillgång på 
boende inklusive instegsboende/lågtröskelboenden för alla på Tjörn  
 
Kommunalpolitisk demokrati 
För att höja kvaliteten på politiska beslut är kontinuerlig politikerutbildning 
nödvändig och kontinuerlig utvärdering av den politiska verksamheten 
likaså. Här ska de förtroendevalda revisorerna fortsatt spela en viktig roll. 
Vi ska eftersträva neutrala politiska överenskommelser om spelregler, 
reglementen och arbetsordningar som ska gälla över majoritetsförändringar 
Beslut i KF måste tas med stort konsekvensansvar och besluten respekteras 
och följas upp. 
 
Metoderna för Culture planning som modell för medborgardialoger måste 
utvecklas för att upplevas mer demokratiska och meningsfulla. 
Som ett led i en mer transparent politisk verksamhet ska 
kommunstyrelsemötena öppnas upp för fysisk närvaro för allmänheten. Det 
sker så fort Folkhälsomyndighetens beslut gör det möjligt. 
 
Föreningslivets betydelse för demokratin 
Varje invånare måste kunna uppleva sig som en del i en eller flera 
gemenskaper där hen blir tagen på allvar och där hen får bidra efter sina 
förutsättningar.  Föreningar av alla slag och lokala nätverk är redskap för 
invånarnas behov av mening och tillhörighet. Därför är kommunens bidrag 
till föreningarna viktigt. Regler för föreningsbidrag ska vara tydliga och 
transparenta. Andelen av direkt föreningsstöd av totalt stöd till 
föreningsverksamhet ska öka. 
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Indikator  Utfall 
2018 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2024 

Andelen 16 - 64 år öppet arbetslösa och 
personer i program med aktivitetsstöd av den 
registerbaserade arbetskraften totalt, (%) 

2,8 2,5 2,5 2,5 

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

74 75 76 80 

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

57 60 65 70 

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel % 

(utfall 2019) 

84,9 85 86 87 

 

Indikator Utfall 
2020 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2024 

Invånare med fetma, andel (%) 17 15 13 11 

 Invånare med självskattat gott 
hälsotillstånd, andel (%) 

73 75 76 77 

 
 

Indikator Utfall 
2020 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2024 

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
kommunala skolor, andel (%) 

85,8 87 88 90 

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

90,2 91 92 95 

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

77 80 82 85 

Elever åk 1 som inte når godkänt resultat i 
skriftliga uppgifter (bedömningsstöd 
taluppfattning matematik), andel (%), utfall 
läsår 19/20 

4,5 4,3 4,2 4,1 

Elever åk 1 som inte når godkänt resultat i 
skrivutveckling (bedömningsstöd svenska), 
andel (%), utfall läsår 19/20 

9,0 8,0 7,0 6,0 
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Indikator Utfall 
2020 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2024 

Årsarbetare heltid i förskolan med pedagogisk 
högskoleexamen, andel (%) 

44 45 46 47 

 

Indikator Utfall 
2020 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2024 

Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel 
(%) 

51 60 70 75 

Föräldrapenningdagar som tas ut av män, 
andel av antal dagar, (%) 

30 31 31,5 32 

Kvinnors mediannettoinkomst som andel av 
mäns mediannettoinkomst, andel (%), utfall 
2019 

74,3 75 76 77 

 

Indikator Utfall 
2020 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2024 

Sjukfrånvaro, kommunanställda totalt, andel (%) 8,9 8,0 7,5 7,0 
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5 Vi använder ekonomiska resurser 
 ansvarsfullt och hållbart 
  
Vi inser att behovet av samverkan för att klara våra utmaningar både lokalt och 
globalt aldrig varit större. Det innebär ur ett kommunalt perspektiv att vi 
måste använda våra resurser ansvarsfullt och hållbart. 
Samverkan med lokala företag samt att utveckla företagsarenor och kontakter 
kommun och företag men också kontakter företag emellan behöver stärkas. 
Viktiga områden är bl.a. infrastruktur, turism och restaurang- och 
hotellverksamhet. Kommunen ska vara positiv till internationellt 
kompetensutbyte. 
 
Tjörns kommun ska starta ett strategiskt koncerngemensamt 
utvecklingsarbete under kommunstyrelsen och genom kommunchefen och 
dennes ledningsgrupp. Arbetet gäller att ställa om hela kommunens 
verksamhet i Agenda 2030-riktning för en hållbar ekologisk, ekonomisk och 
social hållbar utveckling. 
 
 Tjörns kommun ska bli medlem i Sveriges Klimatkommuner för stöd i vår 
omställning i en mer hållbar riktning. 
 
I enlighet med rådande regelverk bör en större del av kommunens 
upphandlingar kunna ske av mer näraliggande företag och producenter. Allt 
för att minska klimatavtrycket vad gäller transporter. Även kommunens 
upphandling måste kunna effektiviseras. 

Kommunens ekonomi måste enligt kommunallagen vara balanserad. Det 
innebär att intäkterna måste vara större än kostnaderna. Om kostnaderna är 
större än intäkterna uppstår ett underskott. Då måste kommunen i 
budgetarbetet för nästkommande år se till att underskottet täcks. 
 
Att ekonomin måste vara balanserad innebär också att bokslutet måste vara 
hållbart. Dvs. balansräkningen som innehåller tillgångar får inte förödas 
genom att vi förbrukar vår gemensamma miljö. Omställningen av den 
kommunala budgeten till att den blir långsiktigt hållbar tar tid. 
 
Alla är överens om att under kommande mandatperiod, kommer 
kommunsektorn i Sverige att behöva ytterligare stora resursförstärkningar för 
att kunna upprätthålla välfärdstjänsterna för sina invånare. Andelen i 
yrkesverksam ålder, mellan 16 och 64 år, ökar inte i samma takt som andelen 
övriga åldrar i befolkningen. Med andra ord så ökar försörjningskvoten såväl 
på Tjörn som i Sverige. 
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Kommunens organisation måste effektiviseras och den administrativa delen 
minskas. Därför ska barn- och utbildnings-nämnden och kultur- och 
fritidsnämnden slås samman med en gemensam förvaltningschef.  Här kan 
stora synergieffekter uppnås i syfte att involvera fler barn och unga i kvalitativ 
god kultur- idrotts- och fritidsverksamhet på ett mer hållbart sätt, utifrån den 
skola de går i. 

Kommunstyrelsen har för stor kostym och för stor overhead tränger undan 
resurser till annan viktig verksamhet. 

För att ekonomiskt kunna hantera de omfattande investeringar som krävs de 
kommande åren, måste kommunens befintliga tillgångar kunna användas så 
att vi i första hand tryggar välfärdstjänster för våra medborgare. 
 
De stora investeringar som Tjörn står inför är behov av nya lokaler för våra 
förskolor, skolor och äldreboenden. Ett hållbart förhållningssätt är att 
kombinera ny- och ombyggnation så att så mycket som möjligt av kommunens 
befintliga lokaler kan användas för att minska behovet av externa lokaler. 
Dessutom kommer stora investeringar krävas inom VA-sektorn. 

För att skapa ekonomiskt utrymme för kommande investeringar är det 
nödvändigt att förutsättningslöst inventera kommunens anläggnings- 
tillgångar för eventuell försäljning. 

Kommunens fastighetsbestånd har setts över och eventuell försäljning av delar 
ska övervägas. Bättre kontorsarbetsplatser för kommunens ledning och 
administration kan iordningställas i våra lokaler i Wallhamn. I anslutning till 
ny- och ombyggnad på andra ställen på Tjörn kan flytt av verksamheter också 
ge synergieffekter som resultat.  

En tydligare prioritering av kommunens verksamheter är nödvändig, för att 
om möjligt undvika framtida skattehöjningar. 

All redovisning, ekonomisk såväl som verksamhetsmässig, ska vara tydlig och 
transparent för Tjörns skattebetalare. Därför ska den politiska verksamheten 
öppnas upp för våra medborgare. Kommunstyrelsens möten ska bli offentliga.  

 
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål 8 
Agenda 2030) 

Effektivt utnyttjande av resurser 
Kontinuerlig uppföljning ska göras av såväl ekonomiska som 
kvalitetsaspekter av medlemskap i SOLTAK och andra samarbeten. Vi måste 
bli duktiga på effektivt samarbete så att vi får ut maximal effekt och inte 
bygger upp dubbelarbete. 
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Översyn av kommunens organisation 
Sammanslagning av nämnd och förvaltning för barn- och utbildnings och 
kultur- och fritid. 
Utreda konsekvenser om kommunens ledning och administration flyttas dels 
till Wallhamn och dels till verksamhetsnära lokaler. Syftet är att frigöra 
medel för att minska behovet av upplåning för investeringar. 
 
Kommunen ska bli en bättre arbetsgivare 
Tjörn ska ta steg för att bli en bättre arbetsgivare. Partssamarbetet med 
fackföreningarna utvecklas och ingångna avtal vårdas. Chefer, 
intraprenadföreträdare, arbetsledare och fackliga företrädare i kommunen 
kompetensutvecklas på dessa områden.  Heltidsresan tillförs extra 
tidsbegränsade resurser så att det under det stora förändringsarbetet kan 
finnas en överbemanning för att minska stress och konflikter som hindrar 
förändringar. Äldreomsorgspersonalen ska få fria arbetskläder. De 
personalgrupper som ännu inte berörts av att vi ska göra heltid som norm, 
t.ex. inom barnomsorgen, ska starta ett sådant arbete under 2022. 
 
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (mål 9 
Agenda 2030)  
 
Tjörns kommun ska verka för att upprätthålla goda 
samverkansformer med och mellan andra aktörer 
Kommunen ska ha ett aktivt och pågående samarbete med VG-regionen, 
Trafikverket/myndigheter och lokala aktörer.   
Kommunen är beroende av olika myndigheter och externa aktörer för att 
utveckla infrastrukturen på Tjörn. Det gäller t.ex. samarbete kring Myggenäs 
Korsväg och inte minst utveckling av ytterligare förbindelser med fastlandet 
från södra Tjörn. Även färjefrågan till bl.a. Dyrön, Åstol och Härön är 
högaktuell vad gäller kravspecifikation för färjorna och nya avtal. Här behövs 
ett tydligt politiskt ställningstagande som ledstjärna i kommande 
förhandlingar. 
 
Samverkan för turistnäringen 
Det är många företag på Tjörn som verkar inom och är beroende av en stark 
turistnäring.  
 
Hållbar konsumtion och produktion (mål 12 Agenda 2030) 
 
Konkret utvecklingsarbete för omställning av hela kommunen 
utifrån målen i Agenda 2030  
Anställa en hållbarhetsstrateg för samordning av Agenda 2030-arbetet. 
 
Effektivisera kommunens stödfunktioner 
Kommunen ska utreda en samordnad organisation för kommunens 
stödfunktioner/”Facility Management”.  

62



 ________________________________________ 
          

22 

En analys om möjliga effektiviseringar och en tidsplan för genomförande ur 
ett hållbarhetsperspektiv ska också utföras. 
 
Genomförande och globalt partnerskap (mål 17 Agenda 
2030) 
 
Internationellt kompetensutbyte 
För att stimulera ett internationellt kompetensutbyte kan återupptagandet av 
”vänortssamarbete” utifrån ett hållbarhetsperspektiv och en nordisk horisont 
vara ett exempel. 
 

Indikatorer Utfall 
2020 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2024 

Soliditet, (%) 36 25 25 25 

Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och 
generella statsbidrag, minst (%) 

5,1 0,5 0,5 1 

Helt eller delvis uppfyllda inriktnings- och 
prioriterade mål i nämnderna, andel (%) 

75 85 85 85 

 

Indikatorer Utfall 
2019 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2024 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt), Totalt, kommunen, NKI 
(skala 1-100) 

68 70 72 75 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt), Bemötande, kommunen 
totalt, NKI (skala 1-100) 

74 78 80 85 
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5         
          

RESULTATBUDGET 2022-2024     
Mkr            

             

  Budget Budget Budget Budget    

  2021 2022 2023 2024    

             

             

             

Verksamhetens nettokostnad -954,2 -1 006,8 -1 012,7 -1 024,7    

             

Avskrivningar -45,5 -45,0 -47,0 -50,0    

             

Verksamhetens nettokostnad -999,7 -1 051,8 -1 059,7 -1 074,7    

             

Skatteintäkter/Statsbidrag 1 001,0 1 056,0 1 093,0 1 136,0    

Finansiella intäkter 12,0 7,8 8,1 8,4    

Finansiella kostnader -8,0 -7,0 -8,0 -9,0    

             

Resultat 5,3 5,0 33,4 60,7    
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6         
          

FINANSIERINGSBUDGET 2022-2024     
Mkr            

             

  Budget Budget Budget Budget    

  2021 2022 2023 2024    

             

             

Resultat inkl avskrivningar 50,8 50,0 80,4 110,7    

Ökning av långfristiga skulder 57,7 57,7        

Ökning av kortfristiga skulder            

Ökning av långfristiga rörelseskulder            

Ökning av avsättning 10,0 5,0 5,0 5,0    

Minskning av fordringar            

Minskning av likviditet            

Summa tillförda medel 118,5 112,7 85,4 115,7    

             

Nettoinvesteringar 118,5 112,7 82,4 106,6    

Minskning av långfristiga skulder     3,0 9,1    

Minskning av kortfristiga skulder            

Minskning av avsättning            

Ökning av fordringar            

Ökning av likviditet            

Summa använda medel 118,5 112,7 85,4 115,7    
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7         
          

BUDGETERAD BALANSRÄKNING  2022-2024   
Mkr            

             

  Budget Budget Budget Budget    

  2021 2022 2023 2024    

             

TILLGÅNGAR            

Anläggningstillgångar 1 064,9 1 082,5 1 117,9 1 174,5    

Omsättningstillgångar 290,3 330,0 330,0 330,0    

SUMMA TILLGÅNGAR 1 355,2 1 412,5 1 447,9 1 504,5    

             

             

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR             

OCH SKULDER            

Eget kapital 467,0 537,7 571,1 631,8    

Avsättningar 127,6 135,0 140,0 145,0    

Långfristiga skulder  555,0 516,7 513,7 504,6    

Kortfristiga skulder 205,6 223,1 223,1 223,1    

SUMMA EGET KAPITAL,            

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 355,2 1 412,5 1 447,9 1 504,5    

             

             

             

             

Soliditet 34,5% 38,1% 39,4% 42,0%    
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8           
            

VERKSAMHETSRAMAR 2022-2024       
Mkr              

               

  Budget Budget Budget Budget      

  2021 2022 2023 2024      

               

Kommunstyrelsen -89,5 -84,7 -85,5 -86,4      

               

Samhällsbyggnadsnämnden -27,7 -25,0 -25,3 -25,5      

               

Kultur- och fritidsnämnden -55,4       Ingår i BOU    

               

Barn- och utbildningsnämnden -425,0 -515,0 -520,2 -525,4      

               

Socialnämnden -376,3 -403,0 -407,0 -411,1      

               

KF/nämnder -9,0 -9,5 -8,5 -8,6      

Revision              

Övriga nämnder/styrelser              

               

Fastighetsförvaltningen 3,7 2,2 2,2 2,2      

               

SUMMA -979,2 -1 035,0 -1 044,3 -1 054,7      

               

Pensioner -23,5 -21,0 -21,0 -21,0      

Sem.löneskuld (förändr) -1,5 -1,5 -1,5 -1,5      

Driftkonsekvenser -5,5 -4,7 -8,9 -13,5      

Driftkonsekvenser lokalinvesteringar   -2,6     Buffert    

Heltidsresan (Deltid till heltid) -1,5 -1,0 0,0 0,0      

Finansiering mm 57,0 59,0 63,0 66,0      

               

SUMMA -954,2 -1 006,8 -1 012,7 -1 024,7      
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Revison 3, 2021-10-19 

Budget 2022  
 

 

Inledning 

Ett budgetförslag blir tyvärr allt som oftast ett politiskt slagträ där olika partier skryter om vem som  
satsar mest inom olika områden. Budgetdebatterna i kommunfullmäktige blir som  
spansk tuppfäktning och ett skådespel där förlorarna blir Tjörnborna. 
 
Tjörnpartiet har valt att lämna in ett eget budgetförslag som troligtvis kommer att röstas ned 
samt att andra politiker kommer att klaga på allt som vi skrivit. 
 
Tjörnpartiet kommer inte som de andra partierna lova guld och gröna skogar med pengar som inte 
finns. Tjörns kommun får en viss summa ekonomiska tillgångar genom tex: kommunalskatten och 
statliga bidrag. Det är dessa tillgångar som vi måste förhålla oss till och försöka hushålla med så 
gott det går. Självfallet påverkas kommunens inkomster olika under året och är beroende av bl.a. 
omvärldens påverkan. 
 
Tjörnpartiet anser att kommunens budget ska efter årets slut vara i balans vilket medför ett positivt 
 balanskravsresultat. Grundläggande förutsättning för kommunens finansiella ställning och 
utveckling är att det finns balans mellan löpande intäkter och kostnader, detta kräver försiktighet 
med utgifter. 
 
Tjörnpartiet har valt att försiktigt gå in med vilka ekonomiska resurser Tjörns kommun kommer att 
ha. Vi vill undvika skattehöjningar och vi vill fokusera resurser på de nödvändiga lagstadgade 
verksamheterna som  skola, vård, de äldre. Tjörns kommun har enligt Tjörnpartiet kraftigt fokuserat 
spenderandet av kommunens inkomster till bl.a. kostsamma kulturella experiment.  
Tjörnpartiet anser i stället att föreningslivet, idrottsverksamheten måste få mer resurser. Vi vill ge 
uppdrag till Kultur- och fritidsnämnden att prioritera bort kulturkostnader och istället öka ekonomiska 
resurser till förening och idrottslivet. 
 
Skolorna som vi har idag skall vara kvar, vi skall inte flytta 10 åringarna till högstadiet, inte lägga 
ner dagens mellanstadieskolor, inte bygga för flera hundra miljoner i hyreshöjningar till kommunens 
eget bostadsbolag som äger skolbyggnaderna.  Kommunens pengar skall gå till fler ärare och  
elevernas välmående inte till kommunens bostadsbolags vinster.  
Därför är det viktigt att det ges tydliga mål till Barn- och utbildningsnämnden att dagens skolor och 
deras lokaler blir optimala. Tjörns kommun betalar 60 miljoner årligen i hyra till bostadsbolaget 
detta är en stor kostnad för kommunen. 
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Bleketskolan skall vara kvar som högstadium för årskurs 7-9 och renoveras. Skärhamns skola skall 
byggas ut  och nya förskoleplatser skall skapas. Övriga skolor skall också kunna byggas ut vid 
behov och kommunens bostadsbolag måste sköta sitt underhållsansvar. Barn- och 
utbildningsnämnden ges tydliga uppdrag att tillse att hyresavtalen följes så att elever och personal 
får en bra arbetsmiljö. 
Tjörnpartiet vill att nämnden verkar för Häggvalls högstadium och Blekets högstadium blir bättre. 

Konkurrenskraftig skattesats 

Tjörnpartiet föreslår att skattesatsen för 2022 till oförändrat 33,19% per skattekrona. 
Tjörnpartiet anser att en oförändrad skattesats för vi ser att detta är en av många parametrar när 
man vill flytta till annan kommun. Tjörn ska vara en attraktiv kommun att bo och verka i därav måste 
kommunen ha en konkurrenskraftig skattesats. 
 
Ökade intäkter genom högre skattesats är inte en framkomlig väg, i synnerhet inte med tanke  
på att Tjörn omges av kommuner med lägre skatter.  
Höjning av kommunal skatt slår hårdast mot personer med låga inkomster. 
 

Kommunstyrelsen 

Investeringar ska prioriteras efter de mest angelägna behoven.  
Det är viktigt att kommunstyrelsen tillser att investeringar för V/A projekt inte skenar som det 
tidigare gjort. Vi anser att kommunstyrelsen i flera år har inte skött dess uppdrag som högst 
ansvarig organ för kommunens samlade nämnder. Styrelsen har inte tillräckligt tydligt sett till att 
Samhällsbyggnadsnämnden håller nere kommunens kostnader för V/A investeringar.  
De höjningarna av V/A avgiften som skett i många år i rad är resultat av dålig kostnadsuppföljning 
av V/A projekt inom Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Eftersom kommunens låneskuld under senare år vuxit på oroväckande sätt är det angeläget  
att alla nya investeringar prövas särskilt noga. Tjörnpartiet är beredda att ompröva även äldre  
beslut för att därmed klara låneramen.  För att möjliggöra omprövningar skall kommunstyrelsen ta 
fram en strategisk investeringsplan som visar effekter av tidigare såväl som planerade 
investeringar.  
 
Tjörnpartier anser också att kommunstyrelsen skall ge uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att 
ta fram en strategisk investeringsplan för V/A investeringar så kommunstyrelsen har möjlighet 
följa upp kostnadsutvecklingen för V/A projekt. 
 
Kommunstyrelsen måste också tillse att Samhällsbyggnadsnämnden blir mer transparent i fråga 
om Beslutsunderlag och att styrelsen får tillgång till handlingar så att styrelsen kan uppfylla dess 
krav som ansvarigt organ för de andra nämnder. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

Tjörnpartiet önskar att fler lärare anställs så att eleverna får mindre klasser vilken kan  
möjliggöra en mer individualiserad skolgång utefter varje elevs förmåga och behov. 
I framtiden blir det svårt att rekrytera lärare det är därför av vikt att nämnden tillser att  
förvaltningen anställer lärare i nutid så Tjörn har högt antal lärare. 
Det är också viktigt att kommunen skall vare en god arbetsgivare och erbjuda lugna mindre  
skolor och ro där lärare och övrig skolpersonal känner att de får tillräcklig med tid för eleverna. 
 
Vi behöver fler behöriga förskolelärare. Genom att stimulerande kommunala insatser kan anställda 
vidareutbildas till förskolelärare. Detta ett av många sätt kan vi trygga vår personalförsörjning  
inom förskolan samt stärka den pedagogiska stimulansen. Vi föreslår utöver utökade medel till för-
skolan även utökande medel till grundskolan.  
 
Tjörnpartiet föreslår en satsning på lärarassistenter i kommunens skolor.  
Dessa extra vuxna i skolan kommer att kunna avlasta lärarna och erbjuda ett större lugn i skolor.  
Elever kommer känna en ökad trygghet med att det finns en vuxen att vända sig till, samtidigt som 
lärarna kan räkna med att slippa göra onödigt pappersarbete och istället fokusera på 
undervisningen. 

I förskolan läggs grunden för mycket som senare i livet är helt nödvändiga färdigheter. 
Barngrupperna är tyvärr allt för stora och allt för få vuxna i verksamheten  
som krävs för att förskolan ska få det lyft den behöver. I nämndens detaljbudget bör  
nämnden avsätta mer pengar till förskolan just för att ha fokus på de yngsta i vår kommun. 
 
Tjörnpartiet anser att små skolor är ger en stark attraktiv dragning för att locka fler lärare till vår 
kommun. Där kan vi enkelt med småskalighet och lugnt och ro konkurrera med de kommuner som 
tror att stora skolkomplex är framtiden. Stora skolkomplex har en negativ inverkan på boende på 
Tjörn och verkar även negativt för att sträva en ökad inflyttning till kommunen.  
Mobbing, otrygghet och social ohälsa ökar i stora skolor 
 
Nämnden skall tillse att de lokaler som nämnden hyr skall vara väl underhållna samt nämndens 
tillse att fastighetsägare att ingångna hyresavtal och dess underhållsavtal följes. 

 

Socialnämnden 

Nämnden skall tillse att de lokaler som nämnden hyr skall vara väl underhållna samt nämndens 
tillse att fastighetsägare att ingångna hyresavtal och dess underhållsavtal följes. 
 
Det ska vara tryggt att bli äldre i Tjörns kommun. Heltid som norm ska bli en del av arbetsstrukturen  
men samtidigt anser vi att för att de medarbetare som så önskar ska ges möjlighet 
att gå ner i arbetstid.  Valfriheten är viktigt för kommunens anställda som gör ett så gott jobb. 
 
Chefskapet inom nämnden måste struktureras bättre. Tjörnpartiet får allt som oftast till sig att 
chefer inte samspelar med övriga. Detta drabbar våra äldre när strukturen blir stelbent eller  
 
Oavsett behov av vård och omsorgsinsatser ska våra äldre ha möjlighet att bo kvar i sitt 
hem. Det ska dock finnas möjlighet till få bostad på äldreboende. 
 
Uppdrag är till Socialnämnden bl.a. -att nämnden blir mer aktiv och delaktig i planering av nya 
äldreboende. 
Nämnden måste vara mer involverad och kräva att kommunen kan skaffa bra boenden. 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet är inte tillräcklig kostnadseffektiv och måste bedrivas på 
ett ändamålsenligt sätt på såväl strategisk som operativ nivå. Verksamheten måste arbeta med nya 
metoder för att nå god kostnadseffektivitet där satsningar på långsiktig effektivisering och digitali-
sering prioriteras. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens V/A projekt utförs till stor del av privata utförare.  
Av kommunens utgifter för V/A projekt utgår alltför stor del av till privata utförare,  
Tjörnpartiet vill att nämnden i allt högre grad nyttjar egen personal för V/A projekt så att kostnader 
kan hållas nere. Nämnden bör således utöka dess personalstyrka för att i allt högre grad kunna  
utföra projekt i egen regi. 
 
Den lösning som Samhällsbyggnadsnämnden nu nyttjat -att lägga allt på privata utförare 
har visat sig vara ett dyrt experiment för Tjörns skattebetalare samt V/A kollektivets abonnenter. 
Tjörns V/A nät kommer att behöva över lång tid framöver mycket underhåll och reparationer varav  
Det ter sig naturligt att nämnden rustar sig personalmässig för att i allt högre grad kunna utföra 
dess ansvar i egen regi. 
 
Självfallet kommer nämnden att behöva inköpa externa entreprenörer för olika projekt. 
Kravspecifikationerna, upphandlingen samt den kontroll och besiktning som sker av entreprena-
derna säkerställer att kommunen får levererad produkt i tid till överenskommet pris och kvalitet 
måste synnerligen förbättras. 
 
Ledorden för nämndens V/A verksamhet måste vara att Tjörns skall ha landets bästa dricksvatten  
till Sveriges lägsta pris.  
 
Riktlinjer för kontroll, uppföljning och insyn av privata utförare skall innebära att nämndens kontroll 
och uppföljning måste förbättras avsevärt för att nämnden ska kunna följa upp sina mål, budget och  
verksamhetsplan. På så sätt bidrar uppföljningen med underlag för att ge god information till  
nämnden, revisorerna, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, och i slutändan till att nämnden 
 beviljas ansvarsfrihet. 
  
I riktlinjerna skall innefatta - utveckla kontrollen, variera kontrollen i större utsträckning mellan åren,  
utöka kontrollen utifrån en väsentlighets- och riskanalys, dokumentera kontrollens genomförande, 
resultat  och åtgärder, samt att ta fram konkreta förslag på hur allmänheten och andra intressenter 
ska informeras om verksamheter som privata utförare genomför på uppdrag av nämnden.  
Genomförandet av nämndens riktlinjer följs upp i nämndens verksamhetsberättelse. 
 
Detaljplaner etc. 
 
Nämnden måste tillse att lägga resurser på detaljplaner som är genomförbara i närtid. Tjörnpartiet 
har tagit del av handlingar som visar att planarbeten fortsätter bl.a. trots att ingen kan debiteras för 
nedlagt arbete. Tjörns skattebetalare skall inte bekosta planer för privatpersoner och företag 
utan att kommunen kan få ersättning för nedlagt arbete.  
Liksom vad som gäller V/A verksamheten måste nämnden förbättra dess uppföljning etc. 
 
Nämnden måste också tydligare utreda dess planarbete prioriteringar för att nämnden anställda 
skall kunna hinna med akutare planarbeten. 
 
Planer där bostäder och hyresrätter kan byggas skall prioriteras.  Det är ett övergripande kommu-
nalt mål att fler bostäder uppföres inom kommunen. Samhällsbyggnadsnämnden är viktigt del att 
målen kan förverkligas över tid. 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Tjörnpartiet anser att sport och idrott är viktigt för livskvaliteten och för det sociala 
sammanhanget. Kommunens många frivilliga eldsjälar som driver verksamheter och stöttar ungdo-
mar inom idrotten m.m. måste få mer stöd. Nämnden ges uppdrag att genom detaljbudgeten 
minska utgifterna för kultur och istället öka resurserna till det kulturfria föreningslivet. 
 
Tjörnpartiet anser att barn och ungdomar skall vara nämndens primära mål. 
Att införskaffa dyra konstverk för att tillgodose kulturberoende vuxna är inte ett  
mål för nämnden eller för kommunen i övrigt. Tjörnpartiet anser att tillgång till badplatser och närhet 
till havet är viktigt för Tjörns innevånare och besökare. Många badplatser drives av föreningar som 
får kommunalt stöd.  
 
Det är viktigt att nämnden tydliggör i detaljbudgeten att det finnes avsatta medel  
för underhåll och renovering av badplatser. 
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RESULTATBUDGET 2022-2024
Mkr

Budget Budget Budget
2022 2023 2024

Verksamhetens nettokostnad -999,2 -1 027,7 -1 048,5

Avskrivningar -50,0 -54,0 -58,0

Verksamhetens nettokostnad -1 049,2 -1 081,7 -1 106,5

Skatteintäkter/Statsbidrag 1 056,0 1 093,0 1 136,0
Finansiella intäkter 3,0 3,5 4,0
Finansiella kostnader -7,0 -8,0 -9,0

Resultat 2,8 6,8 24,5
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FINANSIERINGSBUDGET 2022-2024
Mkr

Budget Budget Budget
2022 2023 2024

Resultat inkl avskrivningar 52,8 60,8 82,5
Ökning av långfristiga skulder 54,9 16,2 18,5

Ökning av kortfristiga skulder
Ökning av långfristiga rörelseskulder
Ökning av avsättning 5,0 5,0 5,0
Minskning av fordringar
Minskning av likviditet
Summa tillförda medel 112,7 82,0 106,0

Nettoinvesteringar 112,7 82,0 106,0
Minskning av långfristiga skulder
Minskning av kortfristiga skulder
Minskning av avsättning
Ökning av fordringar
Ökning av likviditet
Summa använda medel 112,7 82,0 106,0
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BUDGETERAD BALANSRÄKNING  2022-2024
Mkr

Budget Budget Budget
2022 2023 2024

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar 1 014,8 1 077,5 1 105,5 1 153,5
Omsättningstillgångar 330,0 330,0 330,0 330,0
SUMMA TILLGÅNGAR 1 344,8 1 407,5 1 435,5 1 483,5

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER
Eget kapital 532,7 535,5 542,3 566,8
Avsättningar 130,0 135,0 140,0 145,0
Långfristiga skulder 459,0 513,9 530,1 548,6
Kortfristiga skulder 223,1 223,1 223,1 223,1
SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 344,8 1 407,5 1 435,5 1 483,5

Soliditet 39,6% 38,0% 37,8% 38,2%
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VERKSAMHETSRAMAR 2022-2024
Mkr

Budget Budget Budget
2022 2023 2024

Kommunstyrelsen -76,0 -78,0 -82,0

Samhällsbyggnadsnämnd -24,0 -26,0 -28,0

Kultur- och fritidsnämnd -50,0 -51,0 -54,0

Barn- och utbildningsnämnd -468,0 -480,0 -488,0

Socialnämnd -403,0 -415,0 -420,0

KF/nämnder -8,0 -8,5 -9,0
Revision
Övriga nämnder/styrelser

Fastighetsförvaltning 2,0 2,0 2,0

SUMMA -1 027,0 -1 056,5 -1 079,0

Pensioner -21,0 -21,0 -21,0
Sem.löneskuld (förändr) -1,5 -1,5 -1,5
Driftkonsekvenser -4,7 -7,7 -9,0
Heltidsresan (Deltid till heltid) -4,0 -4,0 -4,0
Finansiering mm 59,0 63,0 66,0

SUMMA -999,2 -1 027,7 -1 048,5
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Sverigedemokraterna - för 
tradition och framtid på 
Tjörn 
 
Tjörn ska vara en levande landsbygd med 
möjlighet att bo och försörja sig men också 
med en infrastruktur som gör det möjligt 
att utnyttja det som närliggande tätorter 
kan erbjuda. Skatten på drivmedel får inte 
höjas mer och reseavdragen måste höjas 
för de som reser till sitt arbete. 
Kollektivtrafiken måste förbättras inte 
minst ur miljöhänsyn. 
Vårt Tjörn skall fortsätta vara en trygg 
kommun. Vi sätter tryggheten främst där 
det ska upplevas tryggt att gå och vistas ute 
i kommunen.  
Vi vill se mer brottsförebyggande 
åtgärder för att minska antalet situationer 
som kan resultera i brottslighet. Detta kan 
gälla allt från organiserad brottslighet, 
importerad brottslighet och 
människohandel.  
Vi vill se en omstart av Tjörn där rätt 
prioriteringar görs till förmån för de unga 
och äldre. Företagare är en viktig nyckel 
för att vår arbetsmarknad skall bli ännu 
bättre. För detta krävs ett nytänk och mod 
i ledarskapet.  
Vi anser att Tjörnborna ska känna sig mer 
delaktiga i beslutsprocesser och därför bör 
t.ex. folkvalda politiker arbeta utåt och 
möta medborgarna i deras vardag. 
Vi vill också att utveckla turismen på det 
sätt som gynnar vår ö och dess befolkning. 
 
 
Vård och omsorg 
Sverigedemokraterna anser att de äldre 
som under hela sina liv strävat och slitit 
har rätt att få ett tryggt och meningsfullt 
liv. Svensk välfärd ska prioritera svenska 
medborgare. Inga äldre får utsättas för 
ofrivillig social isolering på grund av  
 

 
 
 
 
brister i omsorgen. Alla ska kunna åldras 
med värdighet och respekt. Aktivering 
genom friskvård är en viktig parameter för 
att äldre ska känna tillfredställelse och aptit 
på vardagen. Vi bejakar att kommunen 
bistår äldres valfrihet att bo hemma. 
Personal som anställs inom kommunens 
omsorgsområden ska ha rätt kompetens för 
uppdraget och behärska det svenska 
språket i både tal och skrift.  
 
Förskola/skola 
Nyligen tog skolverket bort riktmärket om 
max 15 barn per förskolegrupp. Vi delar 
skolverkets inställning att det i vissa 
grupper finns möjlighet till större grupper, 
medan situationen är en annan i andra. 
Dock menar vi att det finns en tydlig 
koppling mellan personaltäthet och kvalitet 
inom barnomsorgen. Barngrupperna i 
förskolan får därför inte vara så stora att 
det innebär allvarliga kvalitetsförluster. 
 
 

 
 
Sverigedemokraterna vill sätta fokus på 
kunskapsinlärning med trygga och 
intresserade elever. Skolmiljön ska präglas 
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av ordning, struktur och trygghet som ger 
varje elev möjligheten att utifrån egna 
förutsättningar och förmågor prestera till 
sin fulla potential. Elever ska alltid ha 
rätt till trygghet och studiero. Elever som 
mobbar, trakasserar eller stör ska förflyttas 
– inte de utsatta. De elever som har behov  
av extra stöd för att nå målen ska erbjudas 
detta. Men lika viktigt är att elever som har 
lätt för sig i skolan ska få utmaningar för 
att utvecklas ännu mer. Skolan har också 
en uppgift att forma framtidens med-
borgare och anställda. Därför behöver 
skolan arbeta i nära samarbete arbetsliv 
och företag. 
 
Mindre skolor kan ha sina fördelar men 
både ur ett pedagogiskt och ett ekonomiskt 
perspektiv är det ofta tvunget att göra 
sammanslagningar.  
Vi vill att de yngre eleverna ska gå på en 
skola nära hemmet. De äldre eleverna ska 
gå på en av de två senareskolorna vi vill ha 
kvar och utveckla. 
 
 
 

 

 
 
Kultur och fritid 
Kulturlivet på Tjörn bör rikta sig till den 
breda allmänheten, och premieras med 
satsningar som lyfter fram det svenska 
kulturarvet. Kulturarvet är en ytterst viktig 
del av vår identitet och en påminnelse om 
vilka vi har varit och vad som har skapat 
grunden för vilka vi är idag. 
Det är den länk som binder samman 
generationerna och skapar en känsla av 
samhörighet. 
Friluftsliv är medicinen. Mer medicin av 
den sorten ger sundare befolkning. 
Vandringsleder, föreningsliv och allt som 
aktiverar oss ger mycket tillbaka. Vi hyllar 
de ideella krafterna i samhället! Anställda 
både inom kommunen och på företag ska 
erbjudas friskvård. Detta för välbefinnande 
och lägre sjukskrivningstal. 
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Näringsliv och turism 
Företagen är en viktig del av Tjörns 
framgångar och välfärd som vi vill 
utveckla till att bli ännu bättre, så både 
stora och små satsningar ger 
förutsättningar för företag att starta och 
utvecklas och leva vidare. Kommunen 
måste också aktivt verka för att skapa 
förutsättningar för konstruktiva samarbeten 
mellan myndigheter, näringsliv och 
utbildningsväsende. Studenter kan erbjudas 
praktik inom kommunen, där de genom att 
arbeta tillsammans med yrkesverksamma 
tjänstemän får den nödvändiga 
erfarenheten för att bli intressanta för 
näringslivet. På så vis ökar också 
utsikterna för att en större andel 
högutbildade söker sig till och stannar kvar 
i kommunen. 

Under sommaren växer befolkningen på 
Tjörn kraftigt. Viktigt att vi kan möta detta 
intresse för vår ö. Småföretagare måste få 
förutsättningar att leva kvar här eftersom 
det är dessa som till stor del gett Tjörn 
detta goda rykte. Genom att kunna erbjuda 
en mängd olika aktiviteter, både natur-
upplevelser och en variation av kultur-
evenemang, vore ett mål att förlänga 
turistsäsongen till mer än bara sommaren. 

 

 

 
 
 

 
 
Havet och kustmiljön är av högsta vikt för 
de som bor på Tjörn. Vi måste alla bidra 
till att vårda vår närmiljö. 
 
 
 
 
Samhällsbyggnad 
En fortsatt utbyggnad och förbättring av 
Tjörns VA-nät är en prioriterad fråga. I 
övrigt måste vi satsa på en miljöanpassad 
och ekonomiskt försvarbar utbyggnad av 
bostäder och skolor. I övrigt måste 
samhällsbyggnad ta hänsyn till både 
tradition och framtid. Redan idag ger lagen 
medborgarna rätt till ett visst inflytande 
över stadsplaneringen. Det är ett viktigt 
inslag i demokratin som kan fördjupas 
ytterligare. De invånare som berörs av 
beslut inom detta område ska ha stora 
möjligheter att påverka beslutsprocessen. 
Detta kan till exempel ske genom 
politikerträffar, remissförfarande och IT-
rådslag. 

86



 
 
 
Ekonomi och budget 
En ekonomi i balans är ett måste. 
Sverigedemokraternas målsättning med 
den ekonomiska politiken är att skapa 
bästa möjliga förutsättningar för 
återskapandet och upprätthållandet av det 
svenska folkhemmet. Kommunen ska 
hushålla väl med de ekonomiska 
resurserna, vilket innebär att det under 
varje konjunkturcykel krävs ett 
överskottsmål på i genomsnitt minst två 
procent för att långsiktigt klara välfärden, 
framtida pensionsåtaganden och ett 
värdesäkrande av kommunens tillgångar. 
Enbart det lagstadgade balanskravet är 
otillräckligt. För att uppnå detta måste 
politiken präglas av ansvarstänkande och 
långsiktig planering. 

Kommunens ekonomi måste enligt 
kommunallagen (11 kap) vara i balans men 
med ett visst överskott. Ingen förvaltning 
eller bolag får lägga en underbalanserad 
budget. 
Detta gäller även varje enhet, såsom skola. 
förskola eller äldreboende. Skulle ett 
behov dyka upp som ej ryms inom ram 
måste detta upp i kommunfullmäktige. 
En ekonomisk uppföljning skall ske 
regelbundet där varje chef på olika nivåer 
träffar ekonomer för genomlysning av 
ekonomin. Eventuella åtgärder skall 
vidtagas omedelbart och ej skjutas på 
framtiden. 
Tanken med den lagda budgeten är att vi 
vid slutet av 2022 ska ligga i balans. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Budget i siffror:   Bilaga 1    Resultatbudget 
      
                             Bilaga 2    Finansieringsbudget 
 
                             Bilaga 3    Budgeterad balansräkning 
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                             Bilaga 5    Investeringsbudget 
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Bilaga 1

RESULTATBUDGET 2022-2024
Mkr

Budget Budget Budget
2022 2023 2024

Nettokostnad innan avskrivning -995,1 -1 023,3 -1 060,5

Avskrivningar -50,0 -54,0 -58,0

Verksamhetens nettokostnader -1 045,1 -1 077,3 -1 118,5

Skatteintäkter/Statsbidrag/Utjämn. 1 056,0 1 093,0 1 136,0

Verksamhetens resultat 10,9 15,7 17,5

Finansiella intäkter 8,0 8,0 8,0
Finansiella kostnader -7,0 -8,0 -9,0

Resultat 11,9 15,7 16,5
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FINANSIERINGSBUDGET 2022-2024 Bilaga 2
Mkr

Budget Budget Budget
2022 2023 2024

Resultat inkl avskrivningar 61,9 69,7 74,5
Ökning av långfristiga skulder 63,8 7,3 25,8
Ökning av kortfristiga skulder
Ökning av långfristiga rörelseskulder
Ökning av avsättning 5,0 5,0 5,0
Minskning av fordringar
Minskning av likviditet
Summa tillförda medel 130,7 82,0 105,3

Nettoinvesteringar 130,7 82,0 105,3
Minskning av långfristiga skulder
Minskning av kortfristiga skulder
Minskning av avsättning
Ökning av fordringar
Ökning av likviditet
Summa använda medel 130,7 82,0 105,3
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BUDGETERAD BALANSRÄKNING  2022-2024 Bilaga 3
Mkr

Budget Budget Budget
2022 2023 2024

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar 1 095,5 1 123,5 1 170,8
Omsättningstillgångar 330,0 330,0 330,0
SUMMA TILLGÅNGAR 1 425,5 1 453,5 1 500,8

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER
Eget kapital 544,6 560,3 576,8
Avsättningar 135,0 140,0 145,0
Långfristiga skulder  522,8 530,1 555,9
Kortfristiga skulder 223,1 223,1 223,1
SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 425,5 1 453,5 1 500,8

Soliditet 38,2% 38,5% 38,4%
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VERKSAMHETSRAMAR 2022-2024 Bilaga 4
Mkr

Budget Budget Budget
2022 2023 2024

Kommunstyrelsen -93,0 -93,0 -94,0

Samhällsbyggnadsnämnden -30,2 -30,2 -30,2

Kultur- och fritidsnämnden -58,0 -61,0 -62,0

Barn- och utbildningsnämnden -448,5 -468,0 -490,0

Socialnämnden -387,2 -393,2 -408,0

KF/nämnder -10,0 -10,0 -10,0
Revision
Övriga nämnder/styrelser

Fastighetsförvaltningen 1,0 1,0 1,0

SUMMA -1 025,9 -1 054,4 -1 093,2

Pensioner -21,0 -21,0 -21,0
Sem.löneskuld (förändr) -1,5 -1,5 -1,5
Driftkonsekvenser -4,7 -9,4 -10,8
Heltidsresan (Deltid till heltid) -1,0 0,0 0,0
Finansiering mm 59,0 63,0 66,0

SUMMA -995,1 -1 023,3 -1 060,5
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INVESTERINGSBUDGET  2022-2026 Bilaga 5
Mkr

Budget Budget Budget Budget Budget
2022 2023 2024 2025 2026

Reinvesteringar 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Nyinvesteringar
Kommunstyrelsen 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0

Samhällsbyggnadsnämnden 23,5 9,1 26,2 36,4 14,2

Kultur- och fritidsnämnden 4,3 2,5 2,7 2,9 2,8

Barn- och utbildningsnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Socialnämnden 3,6 3,0 3,0 3,0 3,0

Kommunägda fastigheter 18,6 0,6 0,6 0,6 0,6

VA investeringar 50,2 43,3 49,3 35,0 58,0

Renhållningsinvesteringar 7,0 0,0 0,0 2,5 0,0

SUMMA 130,7 82,0 105,3 103,9 102,1

Fastigheter ägda av TBAB 25,2 105,7 155,3 154,9 154,8

SUMMA 155,9 187,7 260,6 258,8 256,9
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Budgetförslag Tjörns Kommun, innehåll

1. Tre Strategiska områden 
1. Agenda 2030

2. Strategiskt område  1 - Vi bygger en miljövänlig kommun med hållbar samhällsutveckling 
1. Tjörn skall existera och frodas inom de gränser naturen sätter.
2. Arbetet med översiktsplanen skall fortlöpa.
3. Hållbar exploatering och nybyggnation.
4. Hållbar och effektiv utveckling samt användning av vatten och avlopp 
5. Förbättrade kommunikationer och infrastruktur 

3. Strategiskt område  2 - Vi skapar välfärd och livskvalitet för alla 
1. Skapa möjligheter för ett gott liv
2. Delaktighet, inflytande och medbestämmande
3. Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga jämfört med övriga Sverige 

4. Strategiskt område  3 Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart 
1. God ekonomisk hushållning och ett effektivt nyttjande av resurser 

5. En politisk struktur som är organiserad efter Agenda 2030´s hållbarhetsperspektiv
6. Budget
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Tjörns kommun ska vara en hållbar kommun – ur alla perspektiv. Vi ska vara hållbara både 
ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Hållbarhet ska löpa som en röd tråd genom alla våra 
verksamheter och vara som ett paraply för vårt dagliga arbete. 

Utifrån detta har Miljöpartiet Tjörn faställt tre strategiska områden fastställts:

1. Vi bygger en miljövänlig kommun med hållbar samhällsutveckling 
2. Vi skapar välfärd och livskvalitet för alla 
3. Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart 

Dessa tre strategiska områden motsvarar de tre hållbarhetsperspektiven – ekologisk, social och 
ekonomisk hållbarhet. 
Budgetens olika inriktningsmål sorteras och presenteras i det fortsatta dokumentet under det 
strategiska område där inriktningsmålet hör hemma. 

1 Tre Strategiska områden 
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Till höger visas hur de 17 
hållbarhetsmålen i Agenda 2030 kan 
sorteras under de tre strategiska 
områdena som Tjörns kommun har. 
Som man kan se i figuren kan många 
hållbarhetsmål kopplas till mer än ett 
av de strategiska områdena.

1.1 Agenda 2030 
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Ett annat sätt att titta på de globala 
hållbarhetsmålen är att se dem som en tårta 
eller sfär där man ännu tydligare ser att de 
olika hållbarhetsmålen hänger ihop med 
varandra. Miljön är det yttersta skalet som 
innehåller det sociala och som i sin tur 
innehåller det ekonomiska. 

Vårt samhälle kan endast existera inom 
gränserna som naturens resurser sätter, på̊
samma sätt som det ekonomiska systemet 
skapats av och existerar inom samhället. 

Utan ekologisk hållbarhet kan inte social eller 
ekonomisk hållbarhet åstadkommas.

1.1 Agenda 2030 
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Hållbarhetsfrågorna är inte frågor som vi kan hantera var och en för sig – i våra 
respektive verksamheter, nämnder eller styrelser. För att vi ska lyckas krävs ett 
gemensamt ansvar. Därför är samverkan mellan olika aktörer, såväl inom som 
utanför kommunen, nödvändig.

Även om det redan pågår arbete kopplat till de Globala Målen kan kommunens 
verksamheter göra mycket mer. Vi behöver komma bort från en 
stuprörsorganisation och med gemensam kraft arbete utifrån de tre 
hållbarhetsperspektiven.

Som ett led i att underlätta ett koncernövergripande arbete vill vi att den 
politiska strukturen organiseras därefter. Till exempel tre nämnder: en för 
ekologisk-, en för social- och en för ekonomisk hållbarhet.

Kommuner i vår närhet som genomför liknande förändring är tex. Härryda och 
Stenungsund.

Föreslagen struktur behöver anpassas efter Tjörns specifika behov och 
förutsättningar. 

Övergripande mål

En politisk struktur som är 
organiserad efter Agenda 2030´s 
hållbarhetsperspektiv.

1.1 Agenda 2030 
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Vi kan endast existera inom gränserna som naturens resurser sätter. Allt hänger ihop 
och är beroende av varandra.

Globaliseringens effekter påverkar i allra högsta grad ända in i vardagsrummet. 
Sammanhållningen/solidariteten mellan alla världens människor och allt levande på 
planeten är given. Inte minst i spåren av pandemin.

Vi vill också bygga ett samhälle för de som inte kan göra sina röster hörda, här på vår ö 
eller någon annanstans i världen, nu eller i en stundande framtid.

För att uppnå detta krävs en omställning där alla tar sitt ansvar. Därför är samverkan 
mellan olika aktörer, såväl inom som utanför kommunen, nödvändig för att nå̊
framgång

AGENDA 2030 koppling
Detta inriktningsmål kan kopplas till mål:

2. Ingen hunger
3. God hälsa och välbefinnande
5. Jämställdhet
6. Rent vatten och Sanitet för alla
7. Hållbar energi för alla
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11. Hållbar Städer och samhällen
12. Hållbar konsumtion och produktion
13 Bekämpa klimatförändringarna
14 Hav och Marina resurser
15 Ekosystem och biologisk mångfald
16. Fredliga och inkluderande samhällen

2 Strategisk område ett
Vi bygger en miljövänlig kommun med hållbar samhällsutveckling
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2.1 Tjörn skall existera och frodas inom de gränser naturen sätter

Naturen, havet och de öppna landskapen är Tjörns kommuns unika värden 
och de ska bevaras och säkerställas. Vi vill ha en kommun där vi lever inom 
naturens ramar, med insikt om vårt starka beroende av varandra och av en 
natur med fungerande ekosystem. Vi måste därför minska vår 
klimatpåverkan och vår sårbarhet mot klimatförändringarna. Vi måste 
verka för att skydda och öka den biologiska mångfalden, både på land samt i 
sjöar och hav. Vi måste arbeta med bevarande, skydd och utveckling av andra 
viktiga ekosystemtjänster.

För att vi ska nå dit krävs tydliga prioriteringar samt ett strukturerat, 
systematiskt och långsiktigt arbete, med mandat. Miljö ̈ och 
hållbarhetsarbetet berör kommunens samtliga verksamheter. För att klara 
av detta arbete måste kommunen stärka sin strategiska kompetens kring 
miljö, ekologi och naturvård. Enligt Agenda 2030-rapporten och antagen 
motion 2021-05-20 så ska Tjörns kommun rekrytera en hållbarhetsstrateg
och/eller kommunekolog.
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Vi ska enligt riksdagens beslut arbeta för att Sverige senast 2045 inte ska ha 
några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. För att nå dit måste 
Tjörns kommun, likt många andra kommuner samt regionen, ta fram och 
anta en koldioxidbudget. Koldioxidbudgeten ska komplettera de nuvarande 
klimatmålen. Budgeten är ett sätt att arbeta mer strukturerat med 
klimatfrågorna. En beräknad årlig utsläppsminskningskurva behövs för att 
vi ska nå klimatmålen. Koldioxidbudgeten är ett mått på den mängd 
koldioxid som kommunen kan släppa ut i atmosfären utan att påverka en 
temperaturhöjning utöver Parisavtalets mål.

Våra utsläpp måste fasas ut, frågan är bara hur snabbt vi ska göra det. 
Utsläppsminsknings-kurvan blir allt brantare ju längre vi väntar, men 
oavsett är det en kraftig minskning av utsläppen som måste ske varje år. Om 
inte utsläppen minskas snabbt tar det med nuvarande takt bara sex år innan 
vi släppt ut så mycket som Parisavtalet tillåter. 

2.1 Tjörn skall existera och frodas inom de gränser naturen sätter
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Elektrifieringen en stor del av lösningen. Tjörns kommun har goda 
förutsättningar att bli självförsörjande på el med hjälp av sol, vind 
och vågkraft. Ett steg åt rätt håll är att utreda, formulera och anta en 
klimat- och energistrategi med mål att Tjörns kommun ska vara 
självförsörjande år 2040.

Vi måste helt enkelt göra mer. Alla behöver göra mer. Därför behöver 
kommunen också arbeta för att öka medborgarnas medvetenhet om 
en hållbar livsstil.

Mål

Öka kommunens strategiska 
kompetens kring miljö- och 
hållbarhetsarbetet.

Ta fram och anta en klimat- och 
energistrategi.

Ta fram en koldioxidbudget som visar 
med vilken fart vi ska fasa ut 
kommunens utsläpp. Denna ska vi 
sedan kunna mäta mot varje år.

Erbjuda återkommande 
kunskapshöjande aktiviteter med 
syfte att främja en mer hållbar livsstil.

2.1 Tjörn skall existera och frodas inom de gränser naturen sätter
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2.2 Arbetet med översiktsplanen skall fortlöpa.

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan 
(öP). Översiktsplanen ska bygga på sammanställningar och analyser av viktiga 
förutsättningar för en hållbar och önskvärd samhällsutveckling utifrån bland 
annat trender i omvärlden, fysisk struktur, klimatfaktorer och allmänna 
intressen. Översiktsplanen ska beskriva hur den fysiska miljön bör användas, 
utvecklas och bevaras. I den nya översiktsplanen ska en blå översiktsplan vara 
en naturlig del. 
Översiktsplanen är ett viktigt måldokument och vägvisare mot en hållbar 
framtid. Den ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den 
fysiska miljön och en hållbar samhällsstruktur. Utöver miljömässig nytta också 
sociala och ekonomiska fördelar. 
Planen samordnar olika intressen och underlättar kommunens planering och 
utbyggnad av infrastruktur, service och bostäder. Den fungerar därmed som 
kommunens verktyg i den interna handläggningen och samordningen samt i 
dialogen med andra aktörer i samhällsbyggandet. Planen fungerar också som 
plattform för kommunens medverkan i den regionala utvecklingsplaneringen. 
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Tjörn ska satsa på ett hållbart brett utbud av boendeformer samt ge 
förutsättningar för ett expanderande näringsliv. Vi ska sträva efter att ge alla 
möjlighet att leva och verka i goda klimatsmarta bostäder och lokaler. Hållbar 
samhällsutveckling är en väv där bostäder, arbetsplatser, infrastruktur, service, 
mötesplatser och människor skapar komplexa sammanhang. Det är därför viktigt 
att inte planera bostäder och mark för företag frikopplade från övriga 
samhällsstrukturer utan istället sträva efter att sätta in dem i ett sammanhang. 
Skapa ett mångfald på alla plan.  
Vi vill stimulera miljösmart konsumtion och har därför ett hållbarhetsperspektiv i 
våra upphandlingar. Vi ska effektivisera vår energianvändning och minska 
förbrukningen av fossila bränslen inom kommunens samtliga verksamheter. 
Kommunikationer till, från och på Tjörn ska fungera väl. Man ska kunna ta sig till 
jobb, aktiviteter, skolor och vänner såväl inom som utanför Tjörn. Detta är en fråga 
som på ett eller annat sätt berör många av våra kommunala verksamheter och som 
vi behöver kraftsamla
För att översiktsplanen ska vara ett användbart verktyg i arbete med kommunens 
samhällsutveckling krävs att den är digitaliserad. 
I arbetet med en översiktsplan ska alla nämnder och styrelser vara delaktiga. 

Mål

Anta översiktsplanen 2022

2.2 Arbetet med översiktsplanen skall fortlöpa.
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2.3 Hållbar exploatering och nybyggnation. 

Tjörn ska vara en miljövänlig och trygg kommun som satsar på ett 
hållbart och brett utbud av boendeformer för livets alla faser och som 
också ger förutsättningar för ett levande näringsliv.

För att skapa en hållbar exploatering ska kommunen uppmuntra 
kreativitet, innovation och diversitet samt främja att förbrukningen av 
energi och resurser hålls på låg nivå. All exploatering, oavsett om det är 
kommunen själv, näringslivet eller kommuninvånare som bygger, ska 
beakta den biologiska mångfalden.

Vid bostadsbyggande ska kommunen även främja en variation av 
boendeformer, storlekar och prisklasser.

Företag som verkar i kommunen ska uppmuntras att tillämpa arbete i 
linje med den globala hållbarhetsagendan samt anamma olika typer av 
hållbarhetsredovisning.
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Kommunen behöver ha en beredskap för att kunna exploatera mark för 
såväl bostäder som för näringsliv. Kommunen behöver detaljplanelagd 
mark som finns tillgänglig för intressenter vill etablera sig på Tjörn.

Tjörns kommun ska kunna tillhandahålla hållbara, attraktiva alternativ 
för företag, kommuninvånare och kommunala verksamheter, samt 
kunna göra strategiska inköp av mark. För detta krävs samverkan och 
samsyn mellan kommunens olika verksamheter, såsom plan- och 
byggavdelningen, VA, Mark- och exploatering, näringslivsstrateg, Tjörns 
Bostads AB och leverantörer av välfärdstjänster.

Kommunen ska även bistå och underlätta för etablering av mindre 
gårdar för närproduktion av livsmedel.

Mål

Alla markanvisningar ska stimulera 
hållbart och innovativt byggande som 
främjar en mångfald av 
företagslokaler, boendeformer och de 
boende.

I samverkan med aktuella 
målgrupper öka 
hållbar närproduktion av livsmedel.

2.3 Hållbar exploatering och nybyggnation. 
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2.4 Hållbar och effektiv utveckling samt användning av vatten och avlopp 

Tjörns kommun ska arbeta strategiskt för att kunna möta framtida 
behov av vattenförsörjning och säkra en långsiktigt hållbar 
grundvattennivå. För långsiktig hållbarhet krävs samverkan med 
närliggande kommuner och en ökad kunskap kring vattnets kretslopp.

Kommunen ska i byggande och vid renoveringar sträva efter att 
minimera förbrukningen av vatten genom att använda smarta lösningar 
och ta tillvara dagvatten och spillvatten på̊ ett effektivt satt.
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Kommunen måste också arbeta med olika buffrande åtgärder för att 
förhindra framtida översvämningar. Ett exempel är våtmarksbyggande, som 
också är bra för den biologiska mångfalden. För att förebygga framtida 
torka och översvämningar måste kommunen noggrant planera hanteringen 
av dagvatten. En annan ambition är att över tid minska konsumtionen av 
dricksvatten.

Vi vill öka andelen befintliga bostäder anslutna till kommunalt vatten och 
avlopp samt att nybyggda bostäder i så stor utsträckning som möjligt ska 
anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Detta är viktigt, både ur 
miljösynpunkt och för att skapa en stabil VA-ekonomi. Om det inte går att få 
till kommunalt VA måste alternativet vara  god miljöhänsyn och här ska 
kommunen ställa krav på den enskilde och vara skarpare i sin tillsyn.

Mål

Tjörns kommun ska anta en standard 
på icke kommunalt avlopp. 

Icke kommunala avlopp ska 
kartläggas.

Besluta om minst 2 buffrande 
åtgärder för att bevara vårt 
grundvatten. 

Utveckla en vattentaxa som främjar en 
minskning av konsumtionen av 
dricksvatten.

2.4 Hållbar och effektiv utveckling Samt användning av vatten och avlopp 
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2.5 Förbättrade kommunikationer och infrastruktur 

För en bilberoende kommun som Tjörn är kommunikationer och 
infrastruktur viktiga frågor. Här har kommunen ett stort ansvar att 
bidra till den kulturförflyttning som måste till för eliminera vårt fossila 
beroende. Ett del av detta innebär att skapa goda möjligheter att ta sig 
till och från kommunen, samt inom kommunen, fossilfritt. 
De lösningar som tas fram behöver vara långsiktigt hållbara och 
innefatta fasta förbindelser som kollektivtrafik, pendlarparkeringar, 
gång- och cykelvägar samt persontrafik som godstrafik. Samverkan med 
andra aktörer kopplat till detta är en förutsättning och arbetet med att 
påverka andra aktörer sker på flera nivåer.
Kommunen ska aktivt arbeta för att ungdomar eller vuxna inte ska 
behöva använda bilen som främsta alternativ. Därför vill vi att alla 
ungdomar ska erbjudas fritidskort och pensionärer pensionärskort. 
Våra förtroendevalda i regionen behöver aktivt bevaka och arbeta för en 
bättre transportinfrastruktur som främjar utveckling av hållbara 
kommunikationsvägar samt ökade avgångar inom, från och till vår ö.

Mål

Fritidskort och pensionärskort till 
aktuella målgrupper mot en pant. 

Utveckla laddinfrastrukturen så att 
den främjar omställningen till en 
fossilfri vardag.
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3 Strategisk område två
Vi skapar välfärd och livskvalitet för alla
Tjörn ska vara en socialt hållbar kommun där vi skapar jämlika 
förutsättningar att leva ett gott liv med en god hälsa. För att lyckas i vår 
ambition krävs nätverkande, samverkan och samarbete inom 
kommunens gränser, samt med olika externa aktörer, som andra 
kommuner, regionen, näringsliv, staten, civilorganisationer, 
föreningsliv m.fl. Vi är för små för att klara oss på̊ egen hand –
tillsammans med andra blir vi starkare.

Tjörns kommun ska vara en kommun som värnar om demokratin. I 
Tjörns kommun ska alla, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, ha samma 
möjligheter att ta del av och vara delaktiga i samhället.

Utbildning och hälsa är viktiga faktorer för både social och ekonomisk 
tillväxt. 

AGENDA 2030 koppling
Detta inriktningsmål kan kopplas till mål:

1. Ingen fattigdom
2. Ingen hunger
3. God hälsa och välbefinnande
4. God utbildning
5. Jämställdhet
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
10. Minskad ojämlikhet
12. Hållbar konsumtion och produktion
14 Hav och Marina resurser
16. Fredliga och inkluderande samhällen
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3.1 Skapa möjligheter för ett gott liv

Ett samhälle som byggs utifrån social hållbarhet har individen i fokus 
och arbetar utifrån ett förebyggande perspektiv som ger ALLA människor 
lika möjligheter och rättigheter. Vi vill skapa en kommun som är den 
bästa att växa upp i för våra barn och unga där diskussioner om 
värdegrund kopplat till icke diskriminering, jämställdhet och mänskliga 
rättigheter står i fokus.

Folkhälsoarbetet har en tydlig roll i att skapa möjligheter för ett gott liv. 
Ett jämlikhetsperspektiv är centralt i folkhälsoarbetet och vi ska, för att 
förebygga ohälsa, satsa våra resurser både på universella insatser samt 
på insatser som riktar sig till grupper med riskfaktorer och för att 
förebygga ojämlikhet, sexuella trakasserier, ojämlika maktstrukturer.
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Våld i nära relationer är ett växande samhällsproblem. Ett 
övergripande och gediget arbete utifrån ovanstående perspektiv 
krävs inför framtiden. Det handlar om att arbeta förebyggande och 
med fokus på att byta ut destruktiva normer som ligger till grund för 
problematiken. Kommunen måste därför arbeta mer strategiskt 
kring frågor som rör könsroller, sex, sexualitet, kön och makt. Vi 
behöver därför öka kunskapen om detta samt om barnkonventionen. 
Fokus ska vara att våra medborgare är rättighetsbärare.

Psykisk ohälsa är ett växande samhällsbekymmer. Det är viktigt att i 
ett så tidigt skede som möjligt uppmärksamma och erbjuda insatser 
kopplade till normbrytande beteende. 

3.1 Skapa möjligheter för ett gott liv
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Folkhälsoarbetet ska vara långsiktigt, systematiskt och ta hänsyn till 
ett föränderligt samhälle. Satsningarna ska utgå från statistik och 
forskning och vara evidensbaserat i så stor utsträckning som möjligt. 
Här handlar det om att nå den breda massan utifrån tidiga upptäckter 
och insatser.

En annan viktig byggsten är en aktiv fritid. Vi ska göra det enkelt att 
välja en aktiv fritidssysselsättning. Möjligheter till spontanidrott, 
frilufts- och kulturliv måste ges plats i samhällsplaneringen.

Inom Tjörns kommun har vi en stark tradition av att umgås över 
gränser, mellan åldersgrupper, mellan religioner och kulturer. Detta 
är något som vi vill fortsätta främja. Det behövs därför fler 
möjligheter till möten över gränserna.

Mål

Anta en strategi för hur man arbetar 
utifrån sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter, Barnkonventionen 
och mänskliga rättigheter. 

Öka andelen tidiga insatser för alla 
våra medborgare

Öka andelen platser för möten och 
fritidsaktiviteter

3.1 Skapa möjligheter för ett gott liv
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Samhällsutveckling bör ske i dialog med invånare, föreningsliv, 
organisationer, näringsliv med flera. Dialogen skapar 
förutsättningar för ökat förtroende och tillit till kommunen och 
främjar därmed vår demokrati. 

För att kunna erbjuda service och tjänster som motsvarar de behov 
och önskemål som finns hos våra invånare krävs att vi arbetar aktivt 
och strategiskt med insatser för att öka invånarnas delaktighet, insyn 
och medbestämmande. I dialog ska de metoder som bäst lämpar sig 
för det man vill uppnå användas. Vi kan ta inspiration av Göteborgs 
Stads lösning. Där kan du som medborgare anmäla förslag som kan 
utveckla Göteborg. De förslag som under 90 dagar får över 200 röster 
behandlas av ansvarig politisk nämnd. 

3.2 Delaktighet, inflytande och medbestämmande
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Tjörns kommun ska vara en bra kommun för barn och unga att växa 
upp i. De ska växa upp i trygghet och ges möjligheter att påverka 
frågor som berör dem. Som ett led i att följa barnkonventionen och ge 
våra ungdomar en röst och främja demokratin vill vi inrätta ett 
ungdomsfullmäktige. 

Mål

Skapa möjligheter för systematiskt 
“medborgarinitiativ” 

Inrätta ungdomsfullmäktige

3.2 Delaktighet, inflytande och medbestämmande
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Vi ska erbjuda en likvärdig utbildning för alla. Eleverna i Tjörns 
skolor ska få med sig en bra grund att stå på för fortsatta 
studieframgångar. För detta krävs kompetenta lärare, en god 
arbetsmiljö för elever, lärare och andra som arbetar i skolan samt 
goda möjligheter till stöd och hjälp för de som behöver.

Vi vill ha en skola som motiverar, utmanar, stimulerar och stödjer 
alla elever så att de får möjlighet att utvecklas utifrån sina 
förutsättningar. 

Många faktorer spelar in för att kunskapsresultaten ska bli höga. 
Forskning på området pekar exempelvis på faktorer som en trygg 
lärandemiljö, goda relationer mellan lärare och elever samt 
kompetenta lärare som är ledare i klassrummet. Lärarna ska ha goda 
ämneskunskaper samt förmåga att anpassa innehåll och metoder 
efter gällande förutsättningar. 

3.3 Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga jämfört med övriga Sverige 

115



Budget 2022 Tjörn

Samverkan mellan lärare samt strukturer som förbättrar lärarnas 
och rektorernas förutsättningar att lyckas med sitt uppdrag är också 
viktiga faktorer för goda kunskapsresultat. 

Hur vår skolstruktur är utformad har stor betydelse för hur väl vi 
kommer att lyckas med ovanstående mål. Vi har en hög 
ambitionsnivå och vi låter därför expertisen bedöma och styra var de 
olika naven ska ligga och utvecklas.

Elevernas och skolornas resultat påverkas och styrs också i hög grad 
av andra faktorer så som exempelvis socioekonomiska faktorer. En 
ytterligare förutsättning för goda resultat i skolan är att Tjörns barn 
och unga har en god psykisk och fysisk hälsa. Det är därför viktigt att 
kommunens arbete över verksamhetsgränserna fortsätter och stärks.

Mål

En skolstruktur med hög 
ambitionsnivå och tillräckligt stora 
nav som skapar dom bästa 
förutsättningarna för god utbildning

Minska andelen elever som upplever 
ohälsa 

3.3 Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga jämfört med övriga Sverige 
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Tjörns kommun ska vara en ekonomiskt hållbar kommun med en 
balanserad ekonomisk utveckling som fungerar långsiktigt utan att 
människor eller miljö tar skada. 

All kommunal verksamhet ska präglas av god ekonomisk hushållning 
– något som såväl förtroendevalda och medarbetare har ansvar för. 

För att säkra välfärd och trygghet för våra invånare måste 
kommunens ekonomi vara välordnad. Marginaler måste finnas för att 
kunna hantera det oförutsedda. Vi ska åstadkomma mesta möjliga 
service och tjänster för de resurser vi har. Vi ska ha både inre 
effektivitet (göra saker rätt) och yttre effektivitet (göra rätt saker) i 
våra verksamheter. 

4 Strategisk område tre
Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart 

AGENDA 2030 koppling
Detta inriktningsmål kan kopplas till mål:

1. Ingen fattigdom
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12. Hållbar konsumtion och produktion
14 Hav och Marina resurser
15 Ekosystem och biologisk mångfald
16. Fredliga och inkluderande samhällen
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Kommunens ekonomiska hållbarhet är beroende av att vi lyckas 
arbeta framgångsrikt med både den miljömässiga och den sociala 
hållbarheten. För att få ekonomisk hållbarhet behöver vi en 
fungerande och attraktiv arbetsmarknad med tillgång till 
kompetens, arbetskraft och goda möjligheter till sysselsättning. Detta 
förutsätter till exempel en fungerande och varierad bostadsmarknad 
och ett bättre utnyttjande av resurser med en ökad grad av 
återvinning och återanvändning. 

Vår ekonomiska hållbarhet är också till stor del sammankopplad 
med kommunens demografiska utveckling. Hur 
befolkningstillväxten ser ut i kommunen har stor påverkan inte bara 
på vilka ekonomiska resurser vi har utan också på vilka 
prioriteringar och vilken fördelning av de ekonomiska resurserna vi 
behöver göra. 

Mål

2022 Positivt resultat 2%
samt ett snitt på minst 2% över tid

4 Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart 
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Kommunallagens krav klargör att begreppet god ekonomisk 
hushållning har både ett finansiellt och ett verksamhetsperspektiv. 
Det finansiella perspektivet tar sikte på kommunens finansiella 
ställning och utveckling medan verksamhetsperspektivet tar sikte på 
kommunens förmåga att bedriva verksamheten på ett 
kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Verksamhetsmål och 
finansiella mål hänger alltså ihop för att en god ekonomisk 
hushållning ska kunna uppnås. 

Budgeten lägger ett stort ansvar på nämnder och styrelser att lösa 
sina uppgifter på ett kvalitetshöjande och ekonomiskt klokt sätt. 
Nämnderna och styrelserna tar ansvar för att planera verksamheten 
inom de ekonomiskt givna ramarna. 

4.1 God ekonomisk hushållning och ett effektivt utnyttjande av resurser 
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Som kommun har vi krav på oss att använda våra ekonomiska 
resurser på ett effektivt sätt. Detta innebär att vi hela tiden behöver 
göra en översyn av det vi gör, varför vi gör det och hur vi gör det. Är 
våra processer effektiva och tillför de den kundnytta det är tänkt? Kan 
vi arbeta på ett mer effektivt sätt? Det handlar både om stora 
utvecklingsinsatser och ständiga förbättringar i det lilla. Nämnder 
och styrelser ska kontinuerligt använda nyckeltal och jämförelser för 
att följa och förbättra effektivitet och kvalitet i sina verksamheter. 

Incitament för att använda de ekonomiska ramarna på ett klokt sätt 
måste skapas även långt ut i organisationen. När nämnder och 
styrelser fattar beslut ska de samverka för att undvika att kostnader 
uppstår i en annan nämnd eller styrelse. Detta för att tillsammans 
vara så effektiva som möjligt. 

4.1 God ekonomisk hushållning och ett effektivt utnyttjande av resurser 
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De lokaler som Tjörns kommun har till sitt förfogande ska användas 
på ett kostnads- och yteffektivt sätt. Detta kräver samverkan mellan 
kommunens olika verksamheter i frågor som rör lokalbehov och 
lokalplanering. I den mån det är möjligt ska samutnyttjande av 
lokaler mellan nämnder uppmuntras. 

Målet kan kommunen klara genom en effektivare organisation, bättre 
utnyttjande av lokaler och en föreslagen skattehöjning på 50 öre.

4.1 God ekonomisk hushållning och ett effektivt utnyttjande av resurser 

Mål 

Skapa en effektivare organisation och 
ett positivt resultat som ger större 
utrymme för kvalitetshöjande 
aktiviteter och investeringar för dom 
vi är till för. 
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5 En politisk struktur som är organiserad efter Agenda 2030´s hållbarhetsperspektiv. 

ekonomisk hållbarhet Social hållbarhet Ekologisk hållbarhet 

Personal
Strategi

Utveckling
Ekonomi
Lokaler 

Skola
Förskola

Kultur
Fritid

Socialtjänst

Miljö 
Plan och Bygglov

Mark och exploatering
Energi

Vatten och avlopp
Trafik

Park & natur/Naturvård

Kommunstyrelsen
(Nämnd för

Ekonomisk hållbarhet) 
Nämnd för 

Social hållbarhet 
Nämnd för 

Ekologisk hållbarhet 
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6 Budget, Miljöpartiet de gröna Tjörn

Resultatbudget 2021 2022 2023 2024
Nettokostnad innan avskrivning -954,2 -1 004,2 -1043,2 -1 067,5
Avskrivningar -45,5 -50 -54 -58
Verksamhetens nettostnad -999,7 -1 054,2 -1 097,2 -1 125,5
Skatteintak̈ter, statsbidrag o utjam̈ning (inkl skattehöjning på 50 öre) 1001 1 078 1 115 1 158
Verksamhetens resultat 23,8 17,8 32,5
Finansiella intak̈ter 12 8 8 8
Finansiella kostnader -8 -7 -8 -9
Resultat 5,3 24,8 17,8 31,5

Original Budget 2021 Uppräkning Ny lag- stiftning Volymförändringar Budgetmål Justering 2022
Kommunstyrelsen -90 -1,7 -2 -0,6 -1,5 -95,8
Samhällsbyggnadsnam̈nden -28,2 -0,5 -0,5 -1,4 -30,6
Kultur- och fritidsnämnden -55,7 -1 -0,5 -2 0,6 -58,6
Barn- och utbildningsnämnden -425 -8 -6,4 -4,8 -4,2 -2 -450,4
Socialnämnden -376,9 -7,4 -1,1 -8,9 4 -390,3
Politikerkostnader -9 -0,2 -0,4 -0,9 0,2 -10,3
Fastighetsförvaltningen 3,7 -3,7 1 1
Summa nämndverksamhet -981,1 -18,8 -8,4 -19,9 -7,7 3,9 -1035

Pensioner -21
Föran̈dring av semesterlöneskuld -1,5
Driftskonsekvenser -4,7
Heltidsresan -1
Finansiering 59
Summa verksamhetens nettokostnad -1004,2
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6 Budget Miljöpartiet de gröna Tjörn. förslag på ny Nämndindelning

Ny indelning Budget 2021 Uppräkning Ny lagstiftning Volymförändringar Budgetmål Justering 2022
Kommunstyrelsen, Nämnden för  ekonomisk hållbarhet -90 -1,7 -2 -0,6 -1,5 -94,8

inklusive ev Fastighetsförvaltning 3,7 -3,7 1 1
Nämnden för social hållbarhet -857,6 -16,4 -7,5 -14,2 -6,2 3,6 -899,3

Kultur- och fritids -55,7 -1 -0,5 -2 0,6 -58,6
Barn- och utbildning -425 -8 -6,4 -4,8 -4,2 -2 -450,4
Socialförvaltningen -376,9 -7,4 -1,1 -8,9 4 -390,3

Nämnden för ekologisk hållbarhet -28,2 -0,5 -0,5 -1,4 -30,6
Politikerkostnader -9 -0,2 -0,4 -0,9 0,2 -10,3
Summa nämndverksamhet -981,1 -18,8 -8,4 -19,9 -7,7 3,9 -1035
Pensioner -21
Föran̈dring av semesterlöneskuld -1,5
Driftskonsekvenser -4,7
Heltidsresan -1
Finansiering 59
Summa verksamhetens nettokostnad -1004,2

Resultatbudget 2021 2022 2023 2024
Nettokostnad innan avskrivning -954,2 -1 004,2 -1043,2 -1 067,5
Avskrivningar -45,5 -50 -54 -58
Verksamhetens nettostnad -999,7 -1 054,2 -1 097,2 -1 125,5
Skatteintak̈ter, statsbidrag o utjam̈ning (inkl skattehöjning på 50 öre) 1001 1 078 1 115 1 158
Verksamhetens resultat 23,8 17,8 32,5
Finansiella intak̈ter 12 8 8 8
Finansiella kostnader -8 -7 -8 -9
Resultat 5,3 24,8 17,8 31,5
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6 Budget Miljöpartiet de gröna Tjörn, bilagor 
FINANSIERINGSBUDGET 2022-2024
Mkr

Budget Budget Budget Budget
2021 2022 2023 2024

Resultat inkl avskrivningar 50,8 74,8 71,8 89,5
Ökning av långfristiga skulder 57,7 50,9 5,2 11,8

Ökning av kortfristiga skulder
Ökning av långfristiga rörelseskulder
Ökning av avsättning 10,0 5,0 5,0 5,0
Minskning av fordringar
Minskning av likviditet
Summa tillförda medel 118,5 130,7 82,0 106,3

Nettoinvesteringar 118,5 130,7 82,0 106,3
Minskning av långfristiga skulder

Minskning av kortfristiga skulder
Minskning av avsättning
Ökning av fordringar
Ökning av likviditet
Summa använda medel 118,5 130,7 82,0 106,3

BUDGETERAD BALANSRÄKNING  2022-2024
Mkr

UB Budget Budget Budget Budget
2020 2021 2022 2023 2024

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar 991,9 1 064,9 1 095,5 1 123,5 1 171,8
Omsättningstillgångar 290,3 290,3 330,0 330,0 330,0
SUMMA TILLGÅNGAR 1 282,2 1 355,2 1 425,5 1 453,5 1 501,8

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER
Eget kapital 461,7 467,0 557,5 575,3 606,8
Avsättningar 117,6 127,6 135,0 140,0 145,0
Långfristiga skulder 497,3 555,0 509,9 515,1 526,9
Kortfristiga skulder 205,6 205,6 223,1 223,1 223,1
SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 282,2 1 355,2 1 425,5 1 453,5 1 501,8

Soliditet 36,0% 34,5% 39,1% 39,6% 40,4%
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6 Budget Miljöpartiet de gröna Tjörn, bilagor 
VERKSAMHETSRAMAR 2022-2024
Mkr

Budget Budget Budget Budget
2021 2022 2023 2024

Kommunstyrelsen -89,5 -95,8 -97,0 -97,2

Samhällsbyggnadsnämnden -27,7 -30,6 -30,5 -29,1

Kultur- och fritidsnämnden -55,4 -58,6 -61,9 -62,5

Barn- och utbildningsnämnden -425,0 -450,4 -471,0 -486,5

Socialnämnden -376,3 -390,3 -404,2 -415,2

KF/nämnder -9,0 -10,3 -10,7 -10,7
Revision
Övriga nämnder/styrelser

Fastighetsförvaltningen 3,7 1,0 1,0 1,0

SUMMA -979,2 -1 035,0 -1 074,3 -1 100,2

Pensioner -23,5 -21,0 -21,0 -21,0
Sem.löneskuld (förändr) -1,5 -1,5 -1,5 -1,5
Driftkonsekvenser -5,5 -4,7 -9,4 -10,8
Heltidsresan (Deltid till heltid) -1,5 -1,0 0,0 0,0
Finansiering mm 57,0 59,0 63,0 66,0

SUMMA -954,2 -1 004,2 -1 043,2 -1 067,5

INVESTERINGSBUDGET 2022-2026
Mkr

Budget Budget Budget Budget Budget Budget
2021 2022 2023 2024 2025 2026

Reinvesteringar 8,4 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Nyinvesteringar
Kommunstyrelsen 11,5 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0

Samhällsbyggnadsnämnden 9,5 23,5 9,1 26,2 36,4 14,2

Kultur- och fritidsnämnden 0,5 4,3 2,5 2,7 2,9 2,8

Barn- och utbildningsnämnden 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Socialnämnden 9,0 3,6 3,0 4,0 10,0 3,0

Kommunägda fastigheter 0,6 18,6 0,6 0,6 0,6 0,6

VA investeringar 69,7 50,2 43,3 49,3 35,0 58,0

Renhållningsinvesteringar 9,0 7,0 0,0 0,0 2,5 0,0

SUMMA 118,5 130,7 82,0 106,3 110,9 102,1

Fastigheter ägda av TBAB 16,5 30,2 110,7 229,3 204,9 104,8

SUMMA 135,0 160,9 192,7 335,6 315,8 206,9
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Tillsammans vill vi skapa ett jämlikare och 
rättvisare samhälle med god arbetsmiljö för alla 
kommunens anställda. Äldreomsorg och skola 
prioriteras tillsammans med en välfungerande 
kollektivtrafik, gratis för ungdomar, tillika ett 
brett fritidsutbud för unga såväl som gamla. 

Bättre arbetsmiljö för vårdpersonal 
Vänsterpartiet vill ha ett tryggt och hållbart arbetsliv där alla människor orkar arbeta 

till pensionsåldern med bibehållen fysisk och psykisk hälsa. 

Socialnämnden, höja och säkerställa kvalitéten i hemtjänsten. Där kontinuitet skall vara 

ett ledord för vårdtagarna.  

Utökning av vårdpersonal som ska vårda inte städa. 

Löner ska sättas efter utbildning och erfarenhet. 

Lönemeriterande fortbildning till all vårdpersonal.  

Kontinuerlig fortbildning i svenska språket samt stärka kunskapskrav i hantering av 

skyddsutrustning samt smittspridning. 

Barnen och lärarnas behov 
Alla barn ska ha samma möjlighet till utbildning. Lärarnas arbetsvillkor måste 

förbättras för att de ska söka sig till Tjörn. 

Lärarna ska ges tid för att utföra administrativa uppgifter. 

Alla skolor på Tjörn ska ha de verktyg som behövs för att alla elever och barn ska 

utvecklas och nå sin högsta potential. 

Skolpengen från staten skall endast gå till skolverksamheten. Sommarjobb till alla 

elever från 8:e klass. 
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Kollektivtrafik för alla 
Det skall vara möjligt att resa billigt, effektivt och klimatsmart. 

Gratis kollektivtrafik för skolungdomar. 

Tätare turer med mindre och fler bussar som har förnybar energi. 

Allmänt om satsningar i vår budget 

Skola 
Vårt mål avseende barngrupper i förskolan är skolverkets riktlinjer för barngrupper 

mellan 6-12 barn i småbarnsgrupper och 9-15 barn för 4-5 åringar. Förskolan ska vara 

lärorik, trygg och rolig för barnen. Det förutsätter att förskollärarna får de 

förutsättningar som behövs. 

Skolan ska ha tillräckligt med tid till stöd för barn med särskilda behov. Äldre har rätt 

till en trygg omvårdnad. Vi vill utöka personalstyrkan för att tid ska finnas till 

meningsfull omsorg inte bara fysiskt livsuppehållande insatser. Vårt mål är självklart 

100 % trygga vårdtagare. Alla som vill arbeta heltid skall också få den möjligheten.  

Vi vill återinsätta, personligt ombud 
Ett stöd för människor med långvarig och allvarlig psykisk ohälsa som hamnar utanför 

våra skyddsnät. Personligt ombud (PO) arbetar för att stödja den enskilde och agera 

spindeln i nätet för brukaren och samverka med brukarorganisationer, kommuner, 

psykiatrin, socialtjänst, anhöriga och andra för att hen ska få ett så gott liv som möjligt. 

Grunden är att ge hen möjlighet att ställa rättmätiga krav på samhället. 

Livbojen skall få fortsätta sin verksamhet 
De unga behöver sin Livboj. Kyrkan har haft stödgrupper för barn och ungdomar i 

utsatt miljö. Verksamheten är inte kyrklig och vill möta elever och föräldrar t. ex på 

föräldramöte för att hitta barn som behöver hjälp av stödgrupper. 
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Vår politik 
Vi är övertygade om att vår politik behövs för att minska klassklyftorna.  

Ojämliket och orättvisor leder oftast till problem som fientlighet och ökad brottslighet. 

Kvinnor underordnas fortfarande män och vi har feministiska krav inom praktiskt taget 

alla områden. Alltför många beslut som berör oss människor baseras på att enbart 

spara eller tjäna pengar. Vårt land blir rikare och rikare medan det svenska folkets 

gemensamma egendomar reduceras kraftigt. Det behövs fler miljöåtgärder för att 

minska belastningen på våra ekosystem och miljöhänsyn måste gå före företagens 

vinstintresse. Vi vill skapa ett hållbart samhälle och förbättra allas vår välfärd. 

Vår budget 

Vi menar att vår budget bygger på kommunala redovisade behov. Vi är beredd att 

föreslå skattehöjningar för att vård, skola och omsorg skall få sina behov täckta. För att 

få till en långsiktig och balanserad budget för att nå ett tryggt samhälle för våra 

ungdomar och gamla. Här och nu och för framtiden. 

Vänsterpartiets budgetförslag 2022-2023-2024 
Mkr     

     

   

  2022   2023   2024 

Kommunstyrelsen     79,2    81,4    83,6 

Samhällsbyggnad     29,2    29,9    30,6 

Kultur & fritid      49,6   52,2    54,8   

Barn o utbildning      458,0   479,2   500,4  

Sociala        405,0   422,9   440,8 

KF/nämnder       10,5    10,5    9,5 

Övriga utgifter för investeringar, intäkter och kostnader avses för budget inom ram 

enligt Tjörns kommun förvaltning. 
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Vi har fler förslag,  personligt ombud, lågtröskelboende, ytterligare satsningar då 

heltidsresan visat sig vara enbart ett instrument för verksamheten att ”tjäna pengar” 

…. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-11-04 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 200 

Ändring av VA-taxan gällande debitering av VA-
föreningar och gemensamhetsanläggningar 

2020/251 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
ändring i va-taxa i enlighet med vad som framgår av bilaga 1 till 
tjänsteutlåtandet.  

Sammanfattning 
Enligt gällande va-taxa utgår en grundavgift för varje bebyggd 
fastighet inom verksamhetsområde.  

Avgiftsbestämmelsen innebär att fastighetsägare vars fastigheter 
har del i samfällighet för va-frågor totalt sett får betala en högre 
avgift än andra fastighetsägare.  

För att avgiftssättningen ska bli mer rättvis föreslås va-taxans 
bestämmelser om grundavgift ändras så att reducerad 
grundavgift tas ut för fastighet som har del i samfällighet för va-
frågor.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-21, § 190 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-09-29, § 281 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-07 
Förslag till ändrad va-taxa med rödmarkering, bilaga 1 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansson (-) fd (SD), Bo Bertelsen (M), Björn Möller (KD) fd 
(M), George Strömbom (C) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 190 

Ändring av VA-taxan gällande debitering av VA-
föreningar och gemensamhetsanläggningar 

2020/251 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att anta ändring i va-taxa i 
enlighet med vad som framgår av bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del att inför 
kommunstyrelsens behandling komplettera med underlag som 
visar utfall på föreslagen förändring och vad det får för effekt på 
VA-kollektivet på årsbasis. 

Sammanfattning 
Enligt gällande va-taxa utgår en grundavgift för varje bebyggd 
fastighet inom verksamhetsområde.  

Avgiftsbestämmelsen innebär att fastighetsägare vars fastigheter 
har del i samfällighet för va-frågor totalt sett får betala en högre 
avgift än andra fastighetsägare.  

För att avgiftssättningen ska bli mer rättvis föreslås va-taxans 
bestämmelser om grundavgift ändras så att reducerad 
grundavgift tas ut för fastighet som har del i samfällighet för va-
frågor.  

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-09-29, § 281 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-07 
Förslag till ändrad va-taxa med rödmarkering, bilaga 1 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag med tillägg att inför kommunstyrelsens 
behandling ska förvaltningen komplettera med underlag som 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

visar utfall på föreslagen förändring och vad det får för effekt på 
VA-kollektivet på årsbasis. 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) 

 2021-10-11 Dnr 2020/251-346 

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 VA-taxa 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
föreslå kommunfullmäktige att anta ändrad va-taxa i enlighet med vad 
som framgår av bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.  

Sammanfattning 
Enligt gällande va-taxa utgår en grundavgift för varje bebyggd fastighet 
inom verksamhetsområde.  

Avgiftsbestämmelsen innebär att fastighetsägare vars fastigheter har 
del i samfällighet för va-frågor totalt sett får betala en högre avgift än 
andra fastighetsägare.  

För att avgiftssättningen ska bli mer rättvis föreslås va-taxans 
bestämmelser om grundavgift ändras så att reducerad grundavgift tas 
ut för fastighet som har del i samfällighet för va-frågor.  

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-09-29, § 281 

Bilagor 
Förslag till ändrad va-taxa med rödmarkering, bilaga 1 

Ärendet  
Enligt nu gällande va-taxa utgår en grundavgift för varje bebyggd 
fastighet inom ett verksamhetsområde.  

Avgifterna ska enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster 
bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad 
som är skäligt och rättvist. 

Om vattentjänsterna för en viss eller vissa fastigheter på grund av 
särskilda omständigheter medför kostnader som i beaktansvärd 
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omfattning avviker från andra fastigheter i verksamhetsområdet, ska 
avgifterna bestämmas med hänsyn till skillnaderna. 

De fastigheter som ingår i va-förening har kostnader som andra 
fastigheter inte behöver kännas vid. Detta då föreningarna förvaltar 
ledningsnät och därmed förbundna anordningar inom sitt område fram 
till den för medlemsfastigheterna gemensamma förbindelsepunkten. 
Detta medför extra kostnader för föreningarna som indirekt övervältras 
på fastighetsägarna genom den va-avgift de får betala till va-
föreningen.  

En fastighet som inte har en egen förbindelsepunkt, utan är hänvisad 
till en gemensam förbindelsepunkt, har mindre nytta av den allmänna 
anläggningen. Det är i dessa fall inte skäligt att det utgår samma avgift 
som för övriga fastigheter, dvs. fastigheter som fått en egen 
förbindelsepunkt.1 

Om medlemsfastigheter i va-föreningar skulle behöva betala dels avgift 
till föreningen för förvaltning av den enskilda anläggningen, dels hel 
grundavgift för nyttjande av den allmänna anläggningen kommer 
dessa fastigheter att påföras en högre avgift än de fastigheter inom 
verksamhetsområde som inte ingår i va-förening. Förvaltningen 
bedömer att denna generella kostnadsskillnad inte är motiverad.  

För att avgiftssättningen ska bli mer rättvis i detta avseende behöver 
va-taxans bestämmelser om grundavgift ändras så att föreningarna inte 
behöver betala full grundavgift för varje fastighet som ingår i 
föreningen.  

Tillkommande bestämmelser är rödmarkerade i bilaga 1 till 
tjänsteutlåtandet.  

 
1 Se BVa 157 2015-12-21, Va 97-13, BVa 56 2008-10-27 Va 84/07, Dom 2005-07-08 
BVa 1 2004-01-09 Va 26/02 överklagat MÖD 2005-01-21, mål nr M 1120-04 
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Konsekvens 
Föreslagen ändring kommer att leda till en mer rättvis fördelning av va-
avgifterna. Avgiftsbestämmelsen kommer även ligga till grund för nya 
och omförhandlade avtal som kommunen ingår med va-föringar. Det 
kommer i sin tur att leda till ökade intäkter för va-huvudmannen. Detta 
då fastigheter inom flera va-föreningar idag betalar en avgift som 
väsentligt understiger vad andra fastighetsägare i kommunen betalar.  

 
 
Evike Sandor 
Kommundirektör
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VA-taxa 
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Gäller från 2021-01-01 
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Inledande bestämmelser 
TAXA för Tjörn kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

 
I denna taxa hänvisas till ”vattentjänstlagen” och då avses Lagen om 
allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) 

 
Antagen av kommunfullmäktige 2020-12-10 
Denna taxa träder i kraft 2021-01-01 
Indexreglering för 2021 är 0,3% 
Höjning av brukningsavgifter rörlig del med 15% 
Höjning av brukningsavgifter fast del med 15% 

 
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Tjörns 
kommun. 

 
Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Tjörns kommun. 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

 
 

1. Avgiftsskyldig 
 

För fastighet och allmän platsmark som ligger inom verksamhetsområdet för 
kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar ska fastighetsägaren 
eller den som jämställs med fastighetsägare enligt vattentjänstlagen, betala 
avgifter enligt denna taxa. 

 
Även den som iordningsställer eller förvaltar allmän platsmark inom 
verksamhetsområdet ska betala avgifter för ”avledning av dagvatten från 
allmän platsmark” (Dg). 

 
Avgifterna enligt denna taxa ska täcka nödvändiga kostnader för anläggningen. 

 
 

2. Avgiftsslag 
 

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 
 
 

3. Vissa definitioner 
Fastighetsbegrepp 

 
Bostadsfastighet: Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd 
eller enligt beviljat bygglov avses bebyggas för bostadsändamål. 
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Annan fastighet: Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd 
eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än 
bostadsändamål. 

 
Obebyggd fastighet: Fastighet som enligt detaljplan, eller motsvarande plan, är 
avsedd för bebyggelse som behöver vatten och avlopp, men ännu ej bebyggts. 

 
Allmän platsmark: Mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) 
redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg 
eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark. 

 
Lägenhetsbegrepp 

 
Lägenhet: 
Ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en 
bostadsenhet. 

 
Lägenhetsekvivalent: 
För utrymmen i byggnader där begreppet lägenhet inte är tillämpligt, men där 
nyttan av vattentjänsterna är liknande, främst för människors att vistas i, räknas 
varje påbörjat 200-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 
som en lägenhetsekvivalent. 
Exempel på sådana byggnader är: 

Kontor Förvaltning Stormarknader 
Butiker Utställningslokaler Sporthallar 
Hotell Restauranger Utbildning 
Hantverk Småindustri Sjukvård 

 
För utrymmen i byggnader där nyttan av vattentjänsterna är väsentligt mindre 
än för ovanstående byggnader, såsom kallager och andra typer av utrymmen, 
där lokalen främst är avsedd för att skydda föremål och inte främst för 
människors att vistas i, räknas varje påbörjat 1000-tal m2 bruttoarea (BTA) 
enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhetsekvivalent. 

 
För camping räknas 2 st villavagnar/husvagnar som är permanent/långvarigt 
uppställda och inkopplade till VA som en lägenhetsekvivalent. 

 
Tillämpning av debiterbart antal lägenheter/lägenhetsekvivalenter 
För bostadsfastighet med 1-2 lägenheter (villa/radhus) debiteras en 
lägenhetsavgift. 

 
För övriga bostadsfastigheter debiteras lägenhetsavgift för varje lägenhet. 

 
För annan fastighet debiteras lägenhetsavgift för summan av antalet lägenheter 
och antalet lägenhetsekvivalenter. 
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Andra begrepp 
 

Förbindelsepunkt (FP): är den punkt, som huvudmannen har bestämt, där den 
allmänna anläggningen slutar och fastighetens VA-installation börjar. 

 
Tomtyta: är fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller 
annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter 
fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till 
byggnadernas bruttoarea (BTA). 
 
VA-förening: är en samfällighetsförening eller annan sammanslutning av 
fastigheter som har del i samfällighet för va-frågor 

 
 

4. Vattentjänster och tidpunkt för betalningsskyldighet 
 

4.1 Avgift tas ut från respektive avgiftsskyldig för nedanstående 
vattentjänster. 

Avgiftsskyldig  
 
Vattentjänst Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning Fastighetsägare Fastighetsägare 

S, spillvattenavlopp Fastighetsägare Fastighetsägare 

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

Fastighetsägare Fastighetsägare 

Dg, dagvattenavlopp från 
allmän platsmark 

Den som 
iordningsställer 
allmänplats mark 

Den som förvaltar 
allmänplats mark 

 
4.2 Fastighetsägaren är skyldig att betala avgifter från och med den tidpunkt 
när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för tjänsten och informerat 
fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. Avleds Df till den allmänna 
anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder avgiftsskyldighet 
när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren 
informerats om detta. 

 
Avgifter för tjänsten avledning av dagvatten från allmän platsmark (Dg) ska 
betalas från och med den tidpunkt när åtgärder för bortledande av dagvatten 
blivit utförda och huvudmannen informerat den som iordningsställer respektive 
förvaltar allmän platsmark om detta. 

 
Avgiftsuttag förutsätter att samtliga kriterier som vattentjänstlagen ger för 
avgiftsskyldighet är uppfyllda. 
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4.3 Avgiften ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när 
avgiftsskyldighet inträder. 
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4.4 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska erläggas 
dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen 
skulle ha skett. 

 
4.5 Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster ska en anläggningsavgift 
fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften 
uppgår till belopp som är betungande (tex att lån inte medges av kreditinstitut) 
med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, 
om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta ska erläggas 
enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i 
framtiden från den dag då den första inbetalningen ska ske till dess 
ifrågavarande del av avgiften betalas. 
Betalas inte delbeloppet i tid ska dröjsmålsränta betalas enligt 6 § räntelagen. 

 
4.6 Avgiftsskyldighet enligt 5.6 eller 5.7 föreligger, då bygglov för avsett 
ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – 
inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. 

 
4.7 Fastighetsägaren har anmälningsplikt att omgående anmäla till 
huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren 
denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 4.4 ut för tiden från det två 
månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess 
tilläggsavgiften betalas. 
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Anläggningsavgifter 
5. Anläggningsavgift för fastighet 

 
5.1 Avgift utgår per fastighet med: 
I avgiften ingår mervärdesskatt (moms 25 %). 

Per ledning  
Kr inkl. moms Tre 

ledningar 
Två ledningar 

85% 
En ledning 

70% 

a) Servisavgift 
en avgift avseende 
framdragning av 
varje uppsättning 

servisledningar till 
förbindelsepunkter 
för V, S och Df* 

 
 

76607 

 
 

65116 
 

85 % 

 
 

53625 
 

70 % 

Per vattentjänst  

Samtliga 
vatten- 
tjänster 

V 
30 % 

S 
50 % 

Df 
20 % 

b) Förbindelsepunkts- 
avgift 
en avgift avseende 
upprättande av varje 
uppsättning 
förbindelsepunkter 
för V, S och Df* 

 
 
 

91928 

 
 

27578 
 

30 % 

 
 

45964 
 

50 % 

 
 

18386 
 

20 % 

c) Lägenhetsavgift 
en avgift per 
lägenhet/lägenhetse 
kvivalent 

 
 

76607 

 
22982 

 
30 % 

 
38304 

 
50 % 

 
15321 

 
20 % 

d) Tomtyteavgift 
en avgift per m2 
tomtyta 

 
 

69,11 

20,73 
 

30 % 

34,56 
 

50 % 

13,82 
 

20 % 

 
*Föreligger avgiftsskyldighet för Df enligt 4.2, uttages avgift enligt 5.1 a) som 
om servisledning för Df framdragits och 5.1 b) som om förbindelsepunkt för Df 
upprättats, oberoende av om förbindelsepunkt för Df upprättats. 
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5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas 
avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna. 

 
5.3 Tomtyteavgiften enligt 5.1 d) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar 
60 % av summan av övriga anläggningsavgifter 5.1 a), b) och c). 
Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6 och 5.7 tas ut ytterligare avgift enligt 
5.1 d) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med hänsyn 
till att vid beräkningen av de sammanlagda beloppen för servisavgiften 5.1 a) 
inte räknas till högre belopp än 100 % av avgiften även om servisledningarna 
lagts vid olika tillfällen och avgiften därmed blivit högre. 

 
5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, 
eller efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. Är 
fastigheten obebyggd ska lägenhetsavgift inte betalas. 

 
5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare 
förbindelsepunkter ska tillkommande avgifter enligt 5.1 betalas. 

 
Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats, ska tillkommande avgift enligt 5.1 betalas, 
som om förbindelsepunkt för Df upprättats. 

 
5.6 Ökas fastighets tomtyta ska tomtyteavgift enligt 5.1 d) för tillkommande 
tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses förut 
vara betald. 
Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 
5.3. 

 
5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs byggnad (om tidigare obebyggd) eller 
ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet ska erläggas 
avgift enligt 5.1 c) för varje tillkommande lägenhet samt ytterligare avgift 
enligt 5.1 d) om föreskriften i 5.3 andra stycket så medger. 

 
5.8 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än 
övriga servisledningar för fastigheten ska, utöver avgift enligt 5.1, erläggas en 
etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 5.1 a), för tre ledningar. 
Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att 
arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar. 
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6. Anläggningsavgift för allmän platsmark 
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning ska erlägga 
anläggningsavgift. I avgiften ingår mervärdesskatt (moms 25 %). 
Avgift utgår för avvattnad allmän platsmark med: 
 Kr inkl. moms 

en avgift per avvattnad m2 hårdgjord yta 193,51 
 
 

7. Serviser på annat sätt 
7.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av 
huvudmannen ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra 
anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, ska fastighetsägaren som 
begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna kostnader härför. 

 
7.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning ska utföras i stället för 
redan befintlig och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är 
fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del 
med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare 
servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare 
servisledningens allmänna del. 

 
7.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och 
med annat läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta 
fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen 
och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den 
tidigare servisledningens ålder och skick. 

 
 

8. Indexreglering 
Avgifter enligt punkterna 5-6 är baserade på indextalet 336,97 (2020-10) i 
konsumentprisindex KPI(1980=100). När detta index ändras, har huvudmannen 
rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen. 
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Brukningsavgifter 
9. Brukningsavgift för bebyggda fastigheter 

 
9.1 Brukningsavgift ska betalas för bebyggd fastighet. I avgifterna ingår 
mervärdesskatt (moms 25 %). 

Avgift utgår per fastighet med: 
Varav per vattentjänst  

Kr inkl. moms Samtliga 
vattentjänster V S Df 

a) Grundavgift 
en fast avgift per 
år 
 
Grundavgift för 
fastighet som 
ingår i VA-
förening uppgår 
till 70 % av en 
grundavgift 

 

4963 
1985 

 
40 % 

2482 
 

50 % 

496 
 

10 % 

b) Lägenhetsavgift     
 en avgift per år 

och 
lägenhet/lägenhets 
ekvivalent 

 
3900 

1559 
 

40 % 

1950 
 

50 % 

391 
 

10 % 

c) Kubikmeteravgift     
 en avgift per m3 

levererat vatten 45,13 18,05 
40 % 

27,08 
60 % - 

 
9.2 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till 
fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet 
vattenförbrukningen tillsvidare inte ska fastställas genom mätning, tas avgift 
enligt 9.1 c) ut efter en antagen förbrukning om 150 m3/lägenhet och år för 
permanentbostad och 75 m³/lägenhet och år för fritidsbostad. Grundavgiften 9.1 
a) och lägenhetsavgiften 9.1 b) ska också betalas då fastigheten inte har 
mätning. 

 
9.3 Vid vattenförsäljning via tillfälligt tappställe, uttas dels särskilda avgifter, 
enligt punkt 12, och dels brukningsavgift enligt 9.1 c). För så kallat byggvatten, 
antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet, om mätning 
inte sker. 

 
9.4 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) ska erläggas en årlig 
avgift med ett belopp motsvarande 50 % av den fasta avgiften enligt 9.1 a). 
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Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 
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9.5 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter 
huvudmannen undersöka mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt 
eller om fastighetsägaren begär det. 
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två 
kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, 
STAFS 2007:2. 
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har 
huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen. 
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd 
undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära 
prövning av frågan hos mark- och miljödomstolen. 

 
9.6 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren 
härvid godkänns, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för 
undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av punkt 12. 

 
9.7 För spillvattenmängd, som med huvudmannens medgivande avleds till 
dagvattenledning (kylvatten o d), ska erläggas avgift med 30 % av avgiften 
enligt 9.1 c). 

 
9.8 Avledande av spillvatten med extra föroreningsmängd förutsätter att avtal 
upprättas mellan huvudmannen och fastighetsägaren. 

 
För fastigheter där spillvattnet är extra förorenat och dess sammansättning 
väsentligt avviker från normalt hushållsspillvatten debiteras en extra 
reningsavgift som regleras i avtal. 

 
9.9 Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad 
vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till 
avloppsnätet ska avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd 
spillvatten som avleds till avloppsnätet. 
Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av 
ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som 
överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren. 
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan 
grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna 
vatten och spillvatten är avsevärd. 

 
 

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

149



Sida 13 (14)
VA-taxa 2016

 

11. Brukningsavgift för allmän plats 
Den som förvaltar allmän platsmark ska erlägga brukningsavgift. I avgiften 
ingår mervärdesskatt (moms 25 %). 
Avgift utgår för avvattnad allmän platsmark med: 
 Kr inkl. moms 

en årlig avgift per avvattnad m2 hårdgjord yta. 1,67 
 

12. Särskilda avgifter 
12.1 Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på 
grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts 
eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande 
avgifter: 

 
Observera att endast huvudmannens personal får 

stänga av eller sätta på vattentillförsel, 
sätta upp eller ta ner vattenmätare. 

Kr inkl. 
moms 

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

0 

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

289 

Avstängning eller påsläpp av vattentillförsel, akut besök. 1155 

Uppsättning eller nedtagning av vattenmätare, beställt en 
vecka innan. 

289 

Uppsättning eller nedtagning av vattenmätare, akut besök. 1155 

Vinterförvaring av nedtagen vattenmätare. 289 

Länsning av vattenmätarbrunn 1159 

Extra avläsning av mätare 578 

Förgäves besök (gäller vid överenskommet/aviserat besök) 578 

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

1155 

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

578 
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Avgift tas ut från Räddningstjänsten för släckvatten, 
underhåll av brandposter, samt kontinuerlig uppdatering 

av kartmaterial för brandposter. 

Kr. inkl. 
moms 

 
Årlig avgift för släckvatten 

 
346587 

 
 
 
 

Tillfälligt tappställe eller byggvatten. 
Observera att endast huvudmannens personal får 

upprätta eller avveckla tillfälligt tappställe. 

Kr inkl. 
moms 

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

289 

Upprättande eller avveckling av tillfälligt tappställe, akut 
besök. 

1155 

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

289 

 
 

Uthyrning av brandposthuvud. 
Observera att endast huvudmannens personal får 

anvisa brandpost/spolpost. 

Kr inkl. 
moms 

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

289 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.2 Mottagningsavgift tas ut av verksamhetskunder. 
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Mottagningsavgift för externslam Kr inkl. 
moms 

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

277 

 
Mottagningsavgift för förbehandlat processavloppsvatten Kr inkl. 

moms 

Avgift per m3 14,43 

Avgift per kg COD m3 8,66 

Avgift per kg fosfor 144 

Avgift per kg kväve 144 

Avgift per kg fett 289 

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

- 8,66 

 
 

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

 
 

14. Indexreglering 
Avgifter enligt punkterna 9-12 är baserade på indextalet 336,97 (2020-10) i 
konsumentprisindex KPI(1980=100). När detta index ändras, har huvudmannen 
rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen. 
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Särförhållanden 
15. Skälighetsprövning 

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

 
 

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

 
 
 

* * * 
 
 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande 
tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av Mark och miljödomstolen 
jämlikt 53 § lagen om allmänna vattentjänster.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-29 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 281 

Justering av VA-taxan gällande debitering av VA-
föreningar och gemensamhetsanläggningar 

2020/137 

Beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att ändra punkten 9.1 a) i VA-taxan på 
så sätt att grundavgiften för fastigheter som ingår i VA-förening ska 
uppgå till 70 procent av en grundavgift. 
 

2. Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över 
och omförhandla avtal med avtalsanslutna VA-föreningar i syfte att 
uppnå en rättvis fördelning av VA-avgifterna. 

 
Sammanfattning 
Enligt nuvarande VA-taxa betalar varje fastighet en grundavgift. Inför 
taxehöjningen i slutet av 2020 diskuterades en översyn av debiteringen 
av VA-föreningar. Förslaget som då diskuterades var en debitering av 
varje fastighet inom föreningarna med 70 % av en grundavgift. Denna 
del av förslaget ingick dock inte i det taxe-beslut som fattades. Därför 
ser nämnden en anledning att genom detta beslut komplettera VA-
taxan gällande debitering av VA-föreningar.  

Förändrat sätt att debitera VA-föreningar bedöms innebära att det 
blir mer skälig och rättvis debitering inom kommunen.  

Avgift per fastighet i en VA-förening debiteras VA-föreningen. 
VA-föreningar ingår inte i VA-kollektivet, utan ett avtal behöver 
upprättas mellan kommunen och varje VA-förening för att reglera 
avgiften. Den föreslagna förändringen av VA-taxan innebär att 
upprättade avtal med VA-föreningar behöver ses över och 
omförhandlas. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige, § 231 den 10 december 2020 
Kommunstyrelsen, § 270 den 10 december 2020 
Kommunfullmäktige, § 199 den 26 november 2020 
Kommunstyrelsen, § 217 den 29 oktober 2020 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-29 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 215 den 15 oktober 2020 
Samhällsbyggnadsnämnden, § 257 den 30 september 2020 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-20 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Robert Matsson (C) och Peter Andersson (L) föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden ska föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att ändra punkten 9.1 a) i VA-taxan på så 
sätt att grundavgiften för fastigheter som ingår i VA-förening ska 
uppgå till 70 procent av en grundavgift. 

Lars Carlsson (M) tillstyrker Robert Matssons och Peter Anderssons 
förslag men med tillägg av en ytterligare beslutspunkt: 

 Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över 
och omförhandla avtal med avtalsanslutna VA-föreningar i syfte att 
uppnå en rättvis fördelning av VA-avgifterna. 

Jenn Johansson (SD) tillstyrker Lars Carlssons tilläggsyrkande.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Justering av VA-taxan gällande debitering av VA-
föreningar och gemensamhetsanläggningar 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att sänka grundavgift för fastighet 
som ingår i VA-förening till 70% av en grundavgift. (se punkt 9.1a 
i VA-taxan).  

Sammanfattning 
Enligt dagens taxa skall varje fastighet betala en grundavgift. Då 
föreningar sköter sin egen VA anläggning är det rimligt med en 
viss reduktion av grundavgiften. Omförhandling av avtal krävs av 
merparten av de föreningar som är anslutna till den kommunala 
VA anläggningen. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige, § 231 den 10 december 2020 
Kommunstyrelsen, § 270 den 10 december 2020 
Kommunfullmäktige, § 199 den 26 november 2020 
Kommunstyrelsen, § 217 den 29 oktober 2020 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 215 den 15 oktober 2020 
Samhällsbyggnadsnämnden, § 257 den 30 september 2020 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Ärendet  
Inför taxehöjningen som ägde rum i slutet av 2020 så diskuterades 
att se över debitering av VA-föreningar och enligt taxan så skall 
varje fastighet betala en grundavgift. Förslaget som då 
diskuterades var 70% av en grundavgift som skall debiteras varje 
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fastighet inom föreningarna. Denna del av förslaget ingick dock 
inte i det taxe-beslut som fattades. Därför ser nämnden en 
anledning att genom detta beslut komplettera VA-taxan gällande 
debitering av VA-föreningar. Skälet till att de ej ska betala full 
grundavgift är att de sköter sin egen VA anläggning fram till 
förbindelsepunkten. förslaget var att de skulle betala 70% men 
detta beslut försvann i vidare hantering så därmed denna 
komplettering. 

I samband med detta så behöver vi även se över avtalen med 
föreningarna som kommer att behövas omförhandlas för att det 
skall bli skäligt och rättvist för samtliga fastighetsägare inom 
Tjörns kommun som är anslutna till den allmänna VA 
anläggningen. 

 

Konsekvens 
Förändrat sätt att debitera VA-föreningar innebär att det blir mer 
skälig och rättvis debitering inom kommunen.  
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Marie-Louise Bergqvist 
Förvaltningschef
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FRÅGOR ATT BESVARA
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DIMENSIONER PÅ ANSLUTNING

SVAR PÅ FRÅGAN

DET FINNS INGEN GEMENSAM KOPPLING MELLAN NYTTAN OCH DIMENSIONEN AV 
ANSLUTNINGEN. DET ÄR MÄTARSTORLEKEN SOM STYR. FLERA AV NEDAN KUNDER BETALAR IDAG 
ETT HÖGRE PRIS GENOM FLER LÄGENHETSEKVIVALENTER. 

IDAG

• MÄTARSTORLEK 6 37 ST 159 211:-

• MÄTARSTORLEK 10  8 ST  34 424:-            

• PARALELLKOPPLADE 275 392:- 

• 146 MÄTARE PARALELLKOPPLADE PÅ 64 STÄLLEN.
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PROCESSVATTEN

• EN DEL AV ÄNGHOLMENS UTBYGGNAD VAR ÄMNAD FÖR FISKINDUSTRIN SOM VI TIDPUNKTEN 
VAR 3 ST FÖRETAG. 

• H2O LAND HAR GJORT UTRÄKNINGAR UTIFRÅN KOSTNADER OCH BELASTNINGAR SAMT 
JÄMFÖRT LIKNANDE AVTAL I ANDRA KOMMUNER.

• DE BERÄKNINGAR ÅTERSPEGLAS I AVTALET SOM IDAG FINNS MED KLÄDESHOLMENS SEAFOOD.
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AVTALSKUNDER

• FINNS BARA KLÄDESHOLMEN SEAFOOD SOM SLÄPPER PROCESSVATTEN. AVTALET LÖPER UT 
2021-12-31. BÅDA PARTERNA HAR UPPSÄGNINGSTID PÅ 6 MÅNADER.

• ALLA ANDRA AVTALSKUNDER REGLERAS AV TAXAN.
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VALLHAMNSOMRÅDET

STRUKTUREN MED ATT TJÖRNS HAMNAR AB STÅR FÖR KUNDERNA FÖRESLÅR VI ATT DET 
SKALL ÄNDRAS. INTÄKTSMÄSSIGT SER VI IDAG LÄGET ÄR CA 90 000:- PÅ 
GRUNDAVGIFTERNA.
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BÅTFÖRENINGAR
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SÄSONGSAVLÄSNING

    SÄSONGSAVLÄSNING (SJÄLVAVLÄSNING)-KONSEKVENSER MED DEBITERING TVÅ GGR/ÅR.

• IDAG SJÄLV AVLÄSES MÄTAREN EN GÅNG PER ÅR AV FASTIGHETSÄGAREN SOM SEDAN RAPPORTERAR IN DETTA FÖR 
ATT HAMNA I VÅRT DEBITERINGSSYSTEM.

• AVLÄSNINGEN SKER I JULI FÖR ATT ETT STORT ANTAL AV VÅRA ABONNENTER ÄR FRITIDSBOENDE PÅ TJÖRN OCH ATT 
DET ÄR VANLIGAST ATT FRITIDSBOSTÄDER NYTTJAS MEST FREKVENT UNDER MÅNADERNA JUNI TOM AUGUSTI.

• OM AVLÄSNING SKALL SKE FÖRE OCH EFTER DENNA PERIOD PGA OLIKA TAXA FÖR SOMMAR RESPEKTIVE ÖVRIG TID 
MÅSTE DETTA GÖRAS PÅ EN EXAKT TIDPUNKT VILKET I PRAKTIKEN OMÖJLIGT.

• EN SÅDAN SJÄLVAVLÄSNING MÅSTE ÄVEN KUNNA VERIFIERAS TEX MED FOTODOKUMENTATION OCH TIDPUNKT 
VILKET SKAPAR ETT MYCKET STORT ADMINISTRATIVT ARBETE.

• SÄSONGSAVLÄSNING KOMMER ATT BLI MÖJLIGT I FRAMTIDEN NÄR TJÖRNS KOMMUN VÄLJER ATT BYTA TILL 
FJÄRRAVLÄSTA VATTENMÄTARE TILL SAMTLIGA ABONNENTER I FRAMTIDEN. EN ÖVERGÅNG TILL FJÄRRAVLÄSTA 
MÄTARE TAR CA TIO ÅR 
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AVGIFT BRANDPOSTHUVUD

• REGLERAS VIA TAXAN.

• FINNS IDAG 2 ST UTHYRDA
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Möjligheternas ö

VA Ekonomi i balans 
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Möjligheternas öTjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet

Historia i korthet 

• Stora investeringar på 50
-70 talet

• Pengar i fickan
• Stora bidrag

Svensk vatten
I Sverige har vi vant oss vid världens mest exklusiva 
lyx, rent kranvatten och fungerande avloppsrening. 
Förutsättningarna att leverera hållbara vattentjänster 
över tid ändras dock i takt med att samhället 
förändras. Den samhällskritiska men osynliga 
infrastruktur som förser oss med rent dricksvatten och 
renar vårt avloppsvatten, VA-systemen, behöver 
uppgraderas och anpassas till bland annat ett 
förändrat klimat och en ökande befolkning.

169



Möjligheternas öTjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet

Generellt nuläge
 
• Eftersatt underhåll
• Behov av stora 

investeringar i ledningar 
och VA anläggningar 

• Låneskulden ökar med 
kapitalkostnader i resultatet

Svenskt vatten
Svenskt Vatten har sammanställt och analyserat hur 
avgifterna för vatten och avlopp, VA-taxorna, har 
utvecklats för år 2020. Ökningen av medelvärdet för 
brukningsavgiften var 4 procent. Det är en blygsam 
och otillräcklig ökning som är för låg i förhållande till 
de verkliga investeringsbehoven i majoriteten av 
kommunerna. Samtidigt är denna ökningstakt ett 
svagt trendbrott i rätt riktning eftersom dagens VA-
taxor gradvis kommer att behöva fördubblas på 20 
års sikt.
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Möjligheternas öTjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet

• Stora investeringar i en 
svagare ekonomi

• Miljöeffekter och tillgång 
på vatten 

•  Säkerhet
•  Klimatförändringar 

Utmaningar
Svensk vatten
Sårbarhets- och säkerhetsfrågorna lyfts fram av allt fler aktörer 
som särskilt kritiska inför framtiden. Det finns direkta hot som 
kan påverka vattenkvalitén som härstammar från kemikalier, 
läkemedel, klimatförändringarna, konkurrerande 
markanvändning, andra samhällsintressen m.m.
De indirekta hoten tenderar att öka i betydelse. Cyberattacker, 
terror och andra geopolitiska aspekter påverkar såväl VA-
organisationerna som andra delar i samhället direkt och med full 
kraft. Nya samverkansformer och skyddsformer är centralt för att 
bygga robusthet.
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Möjligheternas öTjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet

Tjörn 
2018 kom kapitalkostnader för Ängholmen vilket starkt 
påverkade ekonomin i VA

Det är känt att vi har ett stort eftersatt underhåll med många 
akuta läckor som kräver investeringar över lång tid.

Vattentillgången visade sig vara mer känslig än vi beräknade, 
vid extrem torka (2018)

Vi har ett bra och hållbart Vattenverk och nytt 
Avloppsreningsverk som är stora investeringar för en 
kommun.
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Möjligheternas öTjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet

Vad har vi gjort och gör! 
Investeringsplanering (eftersatt underhåll)
Nya flöden av råvatten Häle mosse
Vatten från Kungälv 
Ett VA-kontor på Vallhamn & egna förråd Trimning av 
basorganisation
Intäktsfokusering
Förbättring av uppdelning av kostnader
Bättre upphandlingar avseende kemikalier och andra 
driftrelaterade poster
Upphandling av entreprenader 

173



Möjligheternas öTjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet

Ekonomiska åtgärder 2019-
2020!
Interna förändringar i organisationen och 
förflyttning till gemensamma lokaler

Genomgång av bokföring och identifierande 
av projektrelaterade investeringar i driften.

Långsiktig investeringsplan i olika kategorier 

Förslag till ny taxa 9% med vidare uppdrag
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Möjligheternas öTjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet

Vidare uppdrag 

Genomgång av EDP
Taxa för föreningar, campingar m m
Finansiering investeringar  
Taxastruktur Policys 
Särtaxa? 
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Möjligheternas öTjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet

EDP
Genomgång av investeringar  i ej bebyggda fastigheter och koppling mot vad som 
fakturerats. Avtalskunder inom VO måste succesivt förändras.

Förändring av taxan för campingar och föreningar
Inom nuvarande taxa kan vi debitera campingar och föreningar vilket kan ge 1900tkr

Finansiering
Genomgång av investeringar, tillhörande finansiering ger en förbättring, slår olika mellan 
åren. Besparing på investeringar har gjort med 85 mkr över fem år.

Taxastruktur  med riktlinje.
Behov av att för ekonomi på längre sikt, förändra riktlinjen för  mark utanför VO och 
exploateringar, beslut kan tas senare! 

Särtaxa
skillnad mellan begreppen och effekter

Ekonomisk effekter av uppdraget
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Möjligheternas öTjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet

En Särtaxa kan inte användas för ett ”kund kluster” utan Särtaxa är 
utifrån områdes beskaffenhet och avvikelse. 

Kunder med större avvikelse beskrivs i taxan som särförhållanden och 
ska övergå till avtalskund. 

Vi har avtalskunder idag  

Särskilda taxor och Särtaxa
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Möjligheternas öTjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet

Ekonomisk nuläge

Beslut om taxa 2020
Höjning 9% 2020 beslut togs i KF, är överklagat.

Behovet var 19% 2020, förslaget av ökning av taxa 
för ekonomi i balans var
9% för 2020  och  ytterligare 11% för 2021
Ingen hänsyn till skuld (3 årsregel)

Prognos 2020 
-3,8 mkr (beslut överklagat)

Skulden tre år tillbaka motsvarar ca 18 mkr 
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Möjligheternas öTjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet

Föreningar och Campingar 1,9 mkr/år
  Innan inventering efter inventering
 
 
 

Tjörnbropark 73 767,20 225 236,00
 

Mossholmen 23 678,40 23 678,40
 

Hav & Logi 39 612,96 39 612,96
 

Almö camping 14 261,60 98 110,40
 

Lilla Brattön 26 806,79 63 956,16
 
 
Summa 178 126,95 450 593,92
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Möjligheternas öTjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet

Föreningar och Campingar 1,9 mkr/år
10887 Stora Tjörnekalvs Sam. för. 57524 Ängholmens SAMFÄL 7310306 TJÖRNEKAL

V 2074 57

    3 098,16 176 595,12 138 756,24 141 854,40 315 351,36
12773 KÄLLDALENS SAMF. FÖR. 57488 Källdalen SAMFÄL 7312210 VSLGH

691 25

38   3 098,16 77 454,00 60 858,00 63 956,16 138 312,00
30675 Havsportens Samfällighetsförening 57540 Havsporten I SAMFÄL 7313389 VSDVILLA

2 1

    3 442,40 3 442,40 2 704,80 6 147,20 6 147,20
62519 Neckedammens Samfällighetsförening 57303 Neckedammsvägen 1 -28 SAMFÄL 7313571 VSDLGH

204 19

    3 442,40 65 405,60 51 391,20 54 833,60 116 796,80
60808 Nedre Kåtorps Samfällighetsförening 56727 Nedre Kåtorps Samfällighetsförening SAMFÄL 7313912 VSKÅTORP

387 4

    3 098,16 12 392,64 9 737,28 12 835,44 22 129,92
30403 Gullfjälls Samfällighetsförening 57545 Gullfjäll SAMFÄL 7314151 GULLFJÄLL

0 165

    1 721,60 284 064,00 223 080,00 224 801,60 507 144,00
30420 Skogsborgs Samfällighetsförening 57546 Skogsborg SAMFÄL 7314194 SKOGSBOR

G 571 79

73   3 098,16 226 165,68 192 311,28 195 409,44 418 476,96
30398 Gärdesbergens Samfällighetsförening 57544 Gärdesbergen SAMFÄL 7314195 VSGÄRDESB

1771 31

    3 098,16 96 042,96 75 463,92 78 562,08 171 506,88
30684 Limhalls Samfällighetsförening 57555 Limhall SAMFÄL 7314345 VSLIMHALL

3694 79

    3 098,16 244 754,64 192 311,28 195 409,44 437 065,92
12914 SALTSPANNEVIKENS SAMFFÖR 57499 Saltspanneviken / mätarbrunn SAMFÄL 7314895 VSSALTSSPA

N 186 6

    3 098,16 18 588,96 14 605,92 17 704,08 33 194,88
62615 Ensfyrens Samfällighet 57018 Sophus, Havsporten SAMFÄL 7315303 VSDVILLA

1 1

    3 442,40 3 442,40 2 704,80 6 147,20 6 147,20
63063 Gemensamhetsanl Mölnebo 1:14 57189 Mölnebo SAMFÄL 7315635 VLGH

286 4

    1 376,80 5 507,20 4 326,40 5 703,20 11 210,40
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Möjligheternas öTjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet

Analys på resultat 2020-2025
Betalning av skuld & 70% av föreningarna 

20% ökning 2021

År

Tkr

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
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ÅRETS RESULTAT

Årets resultat efter förändring av brukningsavgifter Årets resultat utan ändring av brukningsavgifter

2021         6 878    
2022         6 955    
2023         7 005    
2024         6 060    
2025         4 722    

VSD
Typ A Aktuell prisnivå Ökning i kr Ny prisnivå
Brukningsavgift rörlig 5 870 1 291 7 161
Brukningsavgift fast 7 684 1 690 9 374
Summa totalt/år 13 554 2 982 16 536
Summa totalt/månad 1 130 248 1 378
       
Typ B      
Brukningsavgift rörlig 78 260 17 217 95 477
Brukningsavgift fast 55 018 12 104 67 122
Summa totalt/år 133 278 29 321 162 599
Summa totalt/månad 11 107 2 443 13 550

VS
Typ A Aktuell prisnivå Ökning i kr Ny prisnivå
Brukningsavgift rörlig 5 870 1 291 7 161
Brukningsavgift fast 6 915 1 521 8 436
Summa totalt/år 12 785 2 813 15 598
Summa totalt/månad 1 065 234 1 300
       
Typ B      
Brukningsavgift rörlig 78 260 17 217 95 477
Brukningsavgift fast 49 503 10 891 60 394
Summa totalt/år 127 763 28 108 155 871
Summa totalt/månad      
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Möjligheternas öTjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet

Analys på resultat 2020-2025
Ej betalning av skuld, fullt ut förening och campingar (1,9mkr)

7 % ökning 2021

År

Tkr

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
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ÅRETS RESULTAT

Årets resultat efter förändring av brukningsavgifter Årets resultat utan ändring av brukningsavgifter

2021            888    
2022            665    
2023            404    
2024            722    
2025            746    

VSD
Typ A Aktuell prisnivå Ökning i kr Ny prisnivå
Brukningsavgift rörlig 5 870 528 6 398
Brukningsavgift fast 7 684 692 8 376
Summa totalt/år 13 554 1 220 14 774
Summa totalt/månad 1 130 102 1 231
       
Typ B      
Brukningsavgift rörlig 78 260 7 043 85 303
Brukningsavgift fast 55 018 4 952 59 970
Summa totalt/år 133 278 11 995 145 273
Summa totalt/månad 11 107 1 000 12 106

VS
Typ A Aktuell prisnivå Ökning i kr Ny prisnivå
Brukningsavgift rörlig 5 870 528 6 398
Brukningsavgift fast 6 915 622 7 537
Summa totalt/år 12 785 1 151 13 936
Summa totalt/månad 1 065 96 1 161
       
Typ B      
Brukningsavgift rörlig 78 260 7 043 85 303
Brukningsavgift fast 49 503 4 455 53 958
Summa totalt/år 127 763 11 499 139 262
Summa totalt/månad      182



Möjligheternas öTjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet

Analys på resultat 2020-2025
Ej betalning av skuld och 70% höjning samfällighet  

7% höjning
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Tkr
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ÅRETS RESULTAT

Årets resultat efter förändring av brukningsavgifter Årets resultat utan ändring av brukningsavgifter

2021            411    
2022            188    
2023   -          73    
2024            245    
2025            269    

VSD
Typ A Aktuell prisnivå Ökning i kr Ny prisnivå
Brukningsavgift rörlig 5 870 528 6 398
Brukningsavgift fast 7 684 692 8 376
Summa totalt/år 13 554 1 220 14 774
Summa totalt/månad 1 130 102 1 231
       
Typ B      
Brukningsavgift rörlig 78 260 7 043 85 303
Brukningsavgift fast 55 018 4 952 59 970
Summa totalt/år 133 278 11 995 145 273
Summa totalt/månad 11 107 1 000 12 106

VS
Typ A Aktuell prisnivå Ökning i kr Ny prisnivå
Brukningsavgift rörlig 5 870 528 6 398
Brukningsavgift fast 6 915 622 7 537
Summa totalt/år 12 785 1 151 13 936
Summa totalt/månad 1 065 96 1 161
       
Typ B      
Brukningsavgift rörlig 78 260 7 043 85 303
Brukningsavgift fast 49 503 4 455 53 958
Summa totalt/år 127 763 11 499 139 262
Summa totalt/månad      
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Möjligheternas öTjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet

Analys på resultat 2020-2025
Ej betalning av skuld och 70% höjning (1,1mkr) samfällighet  

11% höjning
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ÅRETS RESULTAT

Årets resultat efter förändring av brukningsavgifter Årets resultat utan ändring av brukningsavgifter

2021         2 763    
2022         2 649    
2023         2 501    
2024         2 935    
2025         3 078    

VSD
Typ A Aktuell prisnivå Ökning i kr Ny prisnivå
Brukningsavgift rörlig 5 870 763 6 633
Brukningsavgift fast 7 684 999 8 683
Summa totalt/år 13 554 1 762 15 316
Summa totalt/månad 1 130 147 1 276
       
Typ B      
Brukningsavgift rörlig 78 260 10 174 88 434
Brukningsavgift fast 55 018 7 152 62 170
Summa totalt/år 133 278 17 326 150 604
Summa totalt/månad 11 107 1 444 12 550

VS
Typ A Aktuell prisnivå Ökning i kr Ny prisnivå
Brukningsavgift rörlig 5 870 763 6 633
Brukningsavgift fast 6 915 899 7 814
Summa totalt/år 12 785 1 662 14 447
Summa totalt/månad 1 065 139 1 204
       
Typ B      
Brukningsavgift rörlig 78 260 10 174 88 434
Brukningsavgift fast 49 503 6 435 55 938
Summa totalt/år 127 763 16 609 144 372
Summa totalt/månad      
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Möjligheternas öTjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet

Förslag till beslut?
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-11-04 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 201 

Partistöd för 2022 

2021/269 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
partistöd för 2022 ska utbetalas enligt nedanstående. 

Socialdemokraterna  149 280 kr 

Moderaterna  133 805 kr 

Liberalerna  102 854 kr 

Tjörnpartiet    87 378 kr 

Sverigedemokraterna   71 902 kr 

Kristdemokraterna    56 427 kr 

Centerpartiet   40 951 kr 

Miljöpartiet    40 951 kr 

Vänsterpartiet   40 951 kr 

Sammanfattning 
Enligt regler för kommunalt partistöd ska kommunfullmäktige 
årligen fatta beslut om utbetalning av partistödet. Det totala 
partistödet uppgår till 15 x prisbasbeloppet (48 300 för 2022) och 
reduceras med grundstödet på 10 000 kronor per parti och år. 
Resterande belopp, mandatstödet, fördelas därefter med totala 
antalet mandat i kommunfullmäktige. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-21, § 192 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-11 
Regler för kommunalt partistöd 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 192 

Partistöd för 2022 

2021/269 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att partistöd för 2022 ska 
utbetalas enligt nedanstående. 

Socialdemokraterna  149 280 kr 

Moderaterna  133 805 kr 

Liberalerna  102 854 kr 

Tjörnpartiet    87 378 kr 

Sverigedemokraterna   71 902 kr 

Kristdemokraterna    56 427 kr 

Centerpartiet   40 951 kr 

Miljöpartiet    40 951 kr 

Vänsterpartiet   40 951 kr 

Sammanfattning 
Enligt regler för kommunalt partistöd ska kommunfullmäktige 
årligen fatta beslut om utbetalning av partistödet.  

Det totala partistödet uppgår till 15 x prisbasbeloppet (48 300 för 
2022) och reduceras med grundstödet på 10 000 kronor per parti 
och år. Resterande belopp, mandatstödet, fördelas därefter med 
totala antalet mandat i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-11 
Regler för kommunalt partistöd 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag.
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KOlm 

 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) 

 2021-10-11 Dnr 2021/269-104 

Kommunstyrelsen 

Carina Eliasson Kommunstyrelsen 
Registrator 
0304-60 10 26 
carina.eliasson@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 - Partistöd för 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att partistöd för 2022 ska utbetalas enligt 
nedanstående. 

Socialdemokraterna  149 280 kr 
Moderaterna  133 805 kr 
Liberalerna  102 854 kr 
Tjörnpartiet    87 378 kr 
Sverigedemokraterna   71 902 kr 
Kristdemokraterna    56 427 kr 
Centerpartiet   40 951 kr 
Miljöpartiet    40 951 kr 
Vänsterpartiet   40 951 kr 

Sammanfattning 
Enligt regler för kommunalt partistöd ska kommunfullmäktige årligen 
fatta beslut om utbetalning av partistödet.  

Det totala partistödet uppgår till 15 x prisbasbeloppet (48 300 för 2022) 
och reduceras med grundstödet på 10 000 kronor per parti och år. 
Resterande belopp, mandatstödet, fördelas därefter med totala antalet 
mandat i kommunfullmäktige. 

Bilagor 
Regler för kommunalt partistöd 
 
 
 
Evike Sandor 
Kommundirektör
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Regler för kommunalt partistöd 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunkansliet 
Mats Mikulic, kommunjurist 

Dokumenttyp och beslutsinstans 

Regler / Kommunfullmäktige 
Dokumentnamn 

Regler för kommunalt 
partistöd 

Fastställda 

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

Dokumentansvarig 

Mats Mikulic 
Dokumentet gäller för 

Politiska partier i 
kommunen 

Giltig till och med 

Gäller tillsvidare från 
och med 
mandatperioden 
2014-2018 
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REGLER FÖR KOMMUNALT PARTISTÖD 
 
1 § Rätt till partistöd  
Det lokala partistödet utgår till partier som är representerade i 
kommunfullmäktige i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap 9 §  
andra stycket kommunallagen.  
 
2 § Grundstöd och mandatstöd 
Partistödet består av  

- Ett grundstöd, som uppgår till om 10 000 kronor per parti och år, samt 
- Ett mandatstöd, per mandat och år 
 
Mandatstödet beräknas enligt följande:  
Det totala partistödet, som uppgår till 15,0 * prisbasbeloppet, reduceras med 
det totala grundstödet. Beloppet fördelas därefter med totala antalet mandat i 
kommunfullmäktige.  

Exempel mandatstöd för år 2016 
Förutsättningar: 10 partier i KF, 41 mandat, prisbasbelopp 44 300 kr 
(2016) 
 
15,0  * 44 300 (bb)  =    664 500 kr (totalt partistöd 
10 partier * 10 000 kr   =  -100 000 kr (totalt grundstöd) 
       564 500 kr 
 
564 500 kr /41 mandat  =  13 768 kr i mandatstöd per mandat och år 

 
3 § Fördelning av partistöd 
Vid fördelningen av partistödet beaktas endast mandat för vilken en vald 
ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). Partistöd utgår 
således inte till så kallade tomma stolar.  

Upphör ett parti att vara representerat under räkenskapsåret ska partistöd 
inte utgå för resterande del av året.  
 
4 § Redovisning och granskningsintyg  
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som 
visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § 
första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska bifogas ett 
granskningsintyg. 
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Redovisningen ska inges till kommunkansliet senast den 30 juni året efter 
räkenskapsåret. Räkenskapsåret avser perioden 1 januari –  
31 december.  
 
Redovisningen ska på ett rättvisande sätt innehålla uppgifter om hur 
partistödet har använts. Syftet med redovisningen är att säkerställa att 
partistödet använts för avsett ändamål, nämligen som ett stöd till politiska 
partierna för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. 
 
Redovisningen ska omfatta allt det partistöd som erhållits av kommunen, det 
vill säga även det som eventuellt sparats från tidigare verksamhetsår (med 
början 2015). Av redovisningen ska bland annat framgå i vilken mån 
överföringar har gjorts till partiorganisationen utanför kommunen. 
 
Kommunstyrelsen bevakar att redovisningen ingivits i rätt tid och följer upp 
om partistödet använts för avsett ändamål. Föreligger det brister ska 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta beslut om nödvändiga 
åtgärder. 
 
Kommunstyrelsen ska överlämna redovisningarna med förslag till beslut till 
kommunfullmäktige senast den 31 oktober året efter räkenskapsåret.  
 
5 § Beslut om utbetalning partistödet 
Kommunfullmäktige beslutar om utbetalning av partistödet senast den  
31 december månad året före räkenskapsåret.  
 
Kommunfullmäktige ska i samband det årliga beslutet om utbetalning av 
partistöd även besluta avseende partiernas redovisning av utbetalt partistöd.   
 
6 § Utbetalning av partistödet 
Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad aktuellt 
räkenskapsår.  
 
7 § Återkrav av partistöd m.m. 
Har redovisning och/eller granskningsrapport inte lämnats in till 
kommunstyrelsen inom föreskriven tid enligt § 4 ovan kan 
kommunfullmäktige komma att besluta att partistöd inte ska utgå för 
nästkommande räkenskapsår samt återkräva utbetalt partistöd. Detsamma 
gäller om partistödet inte har använts för avsett ändamål.  
 
Beslut om eventuellt återkrav fattas av kommunfullmäktige i samband med 
det årliga beslutet om utbetalning av partistödet enligt § 5 ovan.  
 
-----------------------
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-11-04 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 202 

Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för 
vård och omsorg kvartal 2 2021 

2021/295 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anteckna till 
protokollet att information om rapporten lämnats. 

Sammanfattning 
Redovisning av kvartalsrapport 2 2021 av ej verkställda beslut 
enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS. 

Kommunen hade 2 ej verkställda beslut att rapportera. De gällde 
följande: 

- Särskilt boende för äldre enligt SoL, beslutsdatum 2020-11-13 

- Särskilt boende för äldre enligt SoL, beslutsdatum 2021-03-29 

Kommunen hade även 2 verkställda beslut att rapportera in. Det 
gällde följande: 

- Särskilt boende för äldre enligt SoL  

Kommunen rapporterade in ett beslut som avslutats utan att 
verkställas. Det gällde kontaktperson enligt LSS.  

Fördelning för kön: 2 man, 3 kvinna 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-21, § 193 
Socialnämnden 2021-09-21, § 179 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-11 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2021-08-31 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 193 

Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för 
vård och omsorg kvartal 2 2021 

2021/295 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige anteckna till protokollet att 
information om rapporten lämnats. 

Sammanfattning 
Redovisning av kvartalsrapport 2 2021 av ej verkställda beslut 
enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS. 

Kommunen hade 2 ej verkställda beslut att rapportera. De gällde 
följande: 

- Särskilt boende för äldre enligt SoL, beslutsdatum 2020-11-13 

- Särskilt boende för äldre enligt SoL, beslutsdatum 2021-03-29 

Kommunen hade även 2 verkställda beslut att rapportera in. Det 
gällde följande: 

- Särskilt boende för äldre enligt SoL  

Kommunen rapporterade in ett beslut som avslutats utan att 
verkställas. Det gällde kontaktperson enligt LSS.  

Fördelning för kön: 2 man, 3 kvinna 

Tidigare beslut 
Socialnämnden 2021-09-21, § 179 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-11 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2021-08-31 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) och Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att 
arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag.
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 2021-10-11 Dnr 2021/295-759 

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 - Rapportering av ej verkställda 
beslut till Inspektionen för vård och omsorg, kvartal 2 
2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige anteckna till protokollet att information om 
rapporten lämnats. 

Sammanfattning 
Redovisning av kvartalsrapport 2 2021 av ej verkställda beslut enligt 4 
kap 1 § SoL och 9 § LSS. 

Kommunen hade 2 ej verkställda beslut att rapportera. De gällde 
följande: 

- Särskilt boende för äldre enligt SoL, beslutsdatum 2020-11-13 

- Särskilt boende för äldre enligt SoL, beslutsdatum 2021-03-29 

Kommunen hade även 2 verkställda beslut att rapportera in. Det gällde 
följande: 

- Särskilt boende för äldre enligt SoL  

Kommunen rapporterade in ett beslut som avslutats utan att 
verkställas. Det gällde kontaktperson enligt LSS.  

Fördelning för kön: 2 man, 3 kvinna 

För mer information i ärendet hänvisas till socialförvaltningens 
tjänsteutlåtande 2021-08-31. 

Tidigare beslut 
Socialnämnden 2021-09-21, § 179 
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 2021-10-11 Dnr 2021/295-759

Bilagor 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2021-08-31 
 
 
 
Evike Sandor 
Kommundirektör
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 179 

Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för 
vård och omsorg kvartal 2 2021 

2021/63 

Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att information om 
rapporten lämnats. 

Sammanfattning 
Redovisning av kvartalsrapport 2 2021 av ej verkställda beslut 
enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS. 

Kommunen hade 2 ej verkställda beslut att rapportera. De gällde 
följande: 

- Särskilt boende för äldre enligt SoL, beslutsdatum 2020-11-
13 

- Särskilt boende för äldre enligt SoL, beslutsdatum 2021-03-
29 

Kommunen hade även 2 verkställda beslut att rapportera in. Det 
gällde följande: 

- Särskilt boende för äldre enligt SoL  

Kommunen rapporterade in ett beslut som avslutats utan att 
verkställas. Det gällde kontaktperson enligt LSS.  

Fördelning för kön: 2 man, 3 kvinna 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-08-31 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, kommunens revisorer 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

 2021-08-31 Dnr 2021/63-700 

Socialnämnden 

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

Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen 
för vård och omsorg, kvartal 2 2021 

Förslag till beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att information om rapporten 
lämnats. 

Sammanfattning 
Redovisning av kvartalsrapport 2 2021 av ej verkställda beslut enligt 4 
kap 1 § SoL och 9 § LSS. 

Kommunen hade 2 ej verkställda beslut att rapportera. De gällde 
följande: 

- Särskilt boende för äldre enligt SoL, beslutsdatum 2020-11-13 

- Särskilt boende för äldre enligt SoL, beslutsdatum 2021-03-29 

Kommunen hade även 2 verkställda beslut att rapportera in. Det gällde 
följande: 

- Särskilt boende för äldre enligt SoL  

Kommunen rapporterade in ett beslut som avslutats utan att 
verkställas. Det gällde kontaktperson enligt LSS.  

Fördelning för kön: 2 man, 3 kvinna 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, kommunens revisorer 

 

Ärendet  
Kommunens socialnämnd är skyldig att varje kvartal anmäla till 
Inspektionen för vård och omsorg om en beviljad insats inte verkställts 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) 

 2021-08-31 Dnr 2021/63-700

inom tre månader. Nämnden ska på motsvarande sätt också rapportera 
om en insats avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. 
När ett gynnande beslut, som tidigare rapporterats som ej verkställt, 
senare verkställs ska detta rapporteras till Inspektionen för vård och 
omsorg. En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd 
enligt 4 kap 1 § SoL eller 9 § LSS som någon är berättigad till enligt 
beslut från kommunen, åläggs att betala en särskild avgift. Detsamma 
gäller om kommunen inte inom skälig tid på nytt tillhandahåller 
biståndet efter det att verkställigheten avbrutits. Sanktionsavgiften 
tillfaller staten. 

Orsaker till att dessa beslut ej kunnat verkställas är  

- Gällande särskilt boende för äldre enligt SoL beslutsdatum 2020-
11-13: Den enskilde har fått två erbjudanden om plats på 
äldreboende men tackat nej. Erbjudande 2020-11-18: Tackar nej 
då lägenheten inte har personal tillräckligt nära. Erbjudande 
2020-12-30: Tackar nej på grund av covid -19, har ej fått vaccinet 
ännu.  

- Gällande särskilt boende för äldre enligt SoL beslutsdatum 2021-
03-29: Erbjuden plats på äldreboende 2021-04-13. Tackar nej då 
platsen geografiskt sett ligger för långt bort från anhörig utifrån 
pendlingsavstånd.  

Beslutet som avslutats utan att verkställas gäller kontaktperson enligt 
LSS och avslutas på grund av att vårdnadshavarna önskar avsluta 
insatsen då de uppger att det inte längre är aktuellt med kontaktperson 
för den enskilde då denne inte är i behov av insatsen.   

 
 
 
 
Shujaat Noormohamed  
Förvaltningschef
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-11-04 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 203 

Återremitterat ärende: Svar på motion från Rikard 
Larsson (S) om energioptimering inom byggnation 

2019/393 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens beslut 
2021-09-29. 

Reservation 
Samtliga ledamöter tillhörande Socialdemokraterna, Kristdemokraterna 
och Miljöpartiet reserverar sig till förmån för Björn Möllers (KD) fd (M) 
förslag. 

Sammanfattning 
Rikard Larsson (S) har lämnat in en motion om energioptimering 
inom byggnation, med följande yrkande:  

”Att fullmäktige ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag 
att utforma ett nytt regelverk inom byggnation som riktar sig till 
både privatpersoner, byggbolag, entreprenörer och utförare som 
ska vara verksamma i kommunen. Detta regelverk ska vara 
utformat efter ett miljö- och energiperspektiv som inkluderar 
materialval, energiförmåga, och hållbarhet.” 

Vid kommunfullmäktiges behandling 2021-03-25 återremitterades 
ärendet, där förvaltningen gjort tolkningen att förslaget som 
redovisades på fullmäktiges sammanträde skulle utredas närmare. 
Förslaget till beslut var att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att undersöka möjligheterna till att framtaga ett 
miljöpolicydokument vid planering av detaljplaner m.m. Ett 
sådant policydokument bör inkludera miljö- och energiperspektiv 
som inkluderar materialval, energiförmåga, och hållbarhet samt 
ha bäring på kommunens mål med agenda 2030.  

Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2021-09-29 
föreslagit att motionen avslås. Nämnden menar att den 
efterfrågade policyn skulle innebära verkningslösa 
kommunspecifika särkrav då kommunen enbart har rätt att i 

201



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-11-04 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

myndighetsutövning se till att rådande lagstiftning 
implementeras. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-21, § 194 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-09-29, § 275 
Kommunfullmäktige 2021-03-25, § 65 
Kommunstyrelsen 2021-03-11, § 38 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-25, § 39 
Tjörns Bostads AB 2020-10-20, § 51 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-10, § 174 
Kommunfullmäktige 2019-11-14, § 283 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-12 
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-09-13 
Tjänsteutlåtande från Tjörns Bostads AB 2020-10-12 
Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-06-02 
Motion 2019-11-13 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) och Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen 
ska bifalla förvaltningens förslag. 

Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta 
att: 

1. Informera allmänheten via hemsida och andra forum om fördelar och 
utformning av lågenergihus. 

2. I övrigt anses motionen besvarad. 

Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta att 
ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att undersöka 
möjligheterna till att framtaga ett miljöpolicydokument vid planering 
av detaljplaner m.m. Ett sådant policydokument bör inkludera miljö- 
och energiperspektiv som inkluderar materialval, energiförmåga, och 
hållbarhet samt ha bäring på kommunens mål med agenda 2030. 

Beslutsgång 1 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Björn Möllers (KD) fd 
(M) förslag väljs. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-11-04 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Omröstning begärs. Björn Möllers (KD) fd (M) förslag väljs till 
huvudförslag. Motförslag ska utses. 

Beslutsgång 2 
Ordförande ställer Bo Bertelsens (M) och Gert Kjellbergs (TP) förslag 
mot Martin Johanssons (-) fd (SD) förslag. Bo Bertelsens (M) och Gert 
Kjellbergs (TP) förslag väljs till motförslag i huvudvoteringen. 

Beslutsgång 3 
Ordförande ställer Björn Möllers (KD) fd (M) huvudförslag mot Bo 
Bertelsens (M) och Gert Kjellbergs (TP) motförslag. Björn Möllers (KD) 
fd (M) förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Björn Möllers (KD) fd (M) förslag. 

Nej-röst för Bo Bertelsens (M) och Gert Kjellbergs (TP) förslag. 

Omröstningsresultat 
5 Ja-röster, Magne Hallberg (KD), Tanja Siladji Dahne (MP), Rosalie 
Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Björn Möller (KD) fd (M). 

6 Nej-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), George Strömbom 
(C), Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson (TP), Martin Johansson (-) fd 
(SD). 

Bo Bertelsens (M) och Gert Kjellbergs (TP) förslag väljs.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 194 

Återremitterat ärende: Svar på motion från Rikard 
Larsson (S) om energioptimering inom byggnation 

2019/393 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utforma ett nytt 
regelverk inom byggnation som riktar sig till både privatpersoner, 
byggbolag, entreprenörer och utförare som ska vara verksamma i 
kommunen. Detta regelverk ska vara utformat efter ett miljö- och 
energiperspektiv som inkluderar materialval, energiförmåga, och 
hållbarhet. 

Sammanfattning 
Rikard Larsson (S) har lämnat in en motion om energioptimering 
inom byggnation, med följande yrkande:  

”Att fullmäktige ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag 
att utforma ett nytt regelverk inom byggnation som riktar sig till 
både privatpersoner, byggbolag, entreprenörer och utförare som 
ska vara verksamma i kommunen. Detta regelverk ska vara 
utformat efter ett miljö- och energiperspektiv som inkluderar 
materialval, energiförmåga, och hållbarhet.” 

Vid kommunfullmäktiges behandling 2021-03-25 återremitterades 
ärendet, där förvaltningen gjort tolkningen att förslaget som 
redovisades på fullmäktiges sammanträde skulle utredas närmare. 
Förslaget till beslut var att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att undersöka möjligheterna till att framtaga ett 
miljöpolicydokument vid planering av detaljplaner m.m. Ett 
sådant policydokument bör inkludera miljö- och energiperspektiv 
som inkluderar materialval, energiförmåga, och hållbarhet samt 
ha bäring på kommunens mål med agenda 2030.  

Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2021-09-29 
föreslagit att motionen avslås. Nämnden menar att den 
efterfrågade policyn skulle innebära verkningslösa 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

kommunspecifika särkrav då kommunen enbart har rätt att i 
myndighetsutövning se till att rådande lagstiftning 
implementeras. 

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-09-29, § 275 
Kommunfullmäktige 2021-03-25, § 65 
Kommunstyrelsen 2021-03-11, § 38 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-25, § 39 
Tjörns Bostads AB 2020-10-20, § 51 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-10, § 174 
Kommunfullmäktige 2019-11-14, § 283 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-12 
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-09-13 
Tjänsteutlåtande från Tjörns Bostads AB 2020-10-12 
Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-06-02 
Motion 2019-11-13 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag. 

Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska besluta enligt 
förslag från Rikard Larsson (S) på kommunfullmäktige 2021-03-25:  

att kommunfullmäktige ska besluta att ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utforma ett nytt 
regelverk inom byggnation som riktar sig till både privatpersoner, 
byggbolag, entreprenörer och utförare som ska vara verksamma i 
kommunen. Detta regelverk ska vara utformat efter ett miljö- och 
energiperspektiv som inkluderar materialval, energiförmåga, och 
hållbarhet. 

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. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Nej-röst för Björn Möllers (KD) fd (M) förslag. 

Omröstningsresultat 
2 Ja-röster, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M). 

3 Nej-röster, Magne Hallberg (KD), Rosalie Sanyang (S), Björn Möller 
(KD) fd (M). 

Björn Möllers (KD) fd (M) förslag väljs. 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

 2021-10-12 Dnr 2019/393-225 

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 Rikard Larsson (S) om energioptimering 
inom byggnation 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till 
samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-09-29. 

Sammanfattning 
Rikard Larsson (S) har lämnat in en motion om energioptimering inom 
byggnation, med följande yrkande:  

”Att fullmäktige ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
utforma ett nytt regelverk inom byggnation som riktar sig till både 
privatpersoner, byggbolag, entreprenörer och utförare som ska vara 
verksamma i kommunen. Detta regelverk ska vara utformat efter ett 
miljö- och energiperspektiv som inkluderar materialval, energiförmåga, 
och hållbarhet.” 

Vid kommunfullmäktiges behandling 2021-03-25 återremitterades 
ärendet, där förvaltningen gjort tolkningen att förslaget som 
redovisades på fullmäktiges sammanträde skulle utredas närmare. 
Förslaget till beslut var att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att undersöka möjligheterna till att framtaga ett 
miljöpolicydokument vid planering av detaljplaner m.m. Ett sådant 
policydokument bör inkludera miljö- och energiperspektiv som 
inkluderar materialval, energiförmåga, och hållbarhet samt ha bäring 
på kommunens mål med agenda 2030.  

Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2021-09-29 föreslagit 
att motionen avslås. Nämnden menar att den efterfrågade policyn 
skulle innebära verkningslösa kommunspecifika särkrav då kommunen 
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enbart har rätt att i myndighetsutövning se till att rådande lagstiftning 
implementeras. 

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-09-29, § 275 
Kommunfullmäktige 2021-03-25, § 65 
Kommunstyrelsen 2021-03-11, § 38 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-25, § 39 
Tjörns Bostads AB 2020-10-20, § 51 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-10, § 174 
Kommunfullmäktige 2019-11-14, § 283 

Bilagor 
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-09-13 
Tjänsteutlåtande från Tjörns Bostads AB 2020-10-12 
Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-06-02 
Motion 2019-11-13 
 
 
 
Evike Sandor 
Kommundirektör
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Till: Kommunfullmäktige, Tjörns kommun, Skärhamn 
 
Motion kring miljö- och energioptimering inom byggnation 
 
Socialdemokraterna på Tjörn vill att Tjörns kommun aktivt tillämpar miljö- och energioptimerande 
åtgärder i samband med ny- och tillbyggnation samt i rekommendationerna i den kommande 
översiktsplanen. Detta för att verka i enlighet med Agenda 2030:s inriktningsmål. Tjörns kommun 
behöver vara ett föredöme vid ny- och tillbyggnation av sina egna lokaler från ett miljöperspektiv. 
De första passivhusen som kom för 25 år sedan har visat sig vara en succé och bör vara den 
byggnadstyp som kommunen utgår från i bygge och översiktsplan. Förvaltningen kan vara ett stöd 
och inspiration för de som aktivt vill vara med i en energiomställning inför framtiden. 
 
Undertecknad föreslår fullmäktige besluta: 
 
Att Fullmäktige ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utforma ett nytt regelverk inom 
byggnation som riktar sig till både privatpersoner, byggbolag, entreprenörer och utförare som ska 
vara verksamma i kommunen. Detta regelverk ska vara utformat efter ett miljö- och 
energiperspektiv som inkluderar materialval, energiförmåga, och hållbarhet.  
 
 
Tjörn 2019-10-11 
 
För Socialdemokratiska fullmäktigegruppen 
 
Rikard Larsson 
 

 Socialdemokraterna
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-29 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 275 

Svar på återremitterat ärende - motion från Rikard 
Larsson (S) om miljö- och energioptimering inom 
byggnation 

2019/174 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  

Sammanfattning 
Rikard Larsson (S) har lämnat in en motion om energioptimering inom 
byggnation. Specifikt yrkar motionen på: ”Att Fullmäktige ger 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utforma ett nytt 
regelverk inom byggnation som riktar sig till både privatpersoner, 
byggbolag, entreprenörer och utförare som ska vara verksamma i 
kommunen. Detta regelverk ska vara utformat efter ett miljö- och 
energiperspektiv som inkluderar materialval, energiförmåga, och 
hållbarhet.” 

Motionen besvarades av samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-10, där 
nämnden ansåg att frågan faller utanför nämndens ansvarsområde. 
Därefter har motionen remitterats till Tjörns Bostads AB (TBAB) och för 
kommunstyrelsen handlagts av mark- och exploateringsavdelningen 
inför förslag till beslut i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige har 
beslutat att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden. 

Samhällsbyggnadsnämndens svar på återremitterat ärende 
Vid myndighetsutövning, så som att ställa krav på energibesparande 
åtgärder vid byggnation, måste det finnas stöd i lag, förordning eller 
föreskrift som stödjer dessa krav. Därför är det inte möjligt för en 
kommun att ställa egna krav vid planläggning/bygglov utöver vad som 
föreskrivs i exempelvis Miljöbalken (MB), plan- och bygglagen (PBL) 
eller Boverkets regelsamling för byggande (BBR). Ställer kommunen 
ändå egna krav, s.k. särkrav, så är dessa utan verkan. Varken bygg-, 
plan- eller miljöavdelningen har alltså rätt att ställa den typen av 
särkrav som en policy för energibesparande åtgärder inom byggnation 
skulle innebära.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-29 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Byggavdelningen (framfört i tjänsteutlåtande 2020-06-02 inför 
samhällsbyggnadsnämndens svar på motionen 2020-06-10) ”har att följa 
bestämmelserna i Boverkets regelsamling för byggande, BBR, och har 
inte rätt att ställa högre eller andra krav än gällande bestämmelser 
innebär.” Miljöavdelningens grunduppdrag utgår från miljöbalken och 
relaterad lagstiftning. Tyngdpunkten i verksamheten ligger på tillsyn 
och till viss del vägledning.  

Planmonopolet får inte användas av kommunerna så att den enskilde 
måste acceptera krav och kostnader som går längre än vad lagen anser 
vara nödvändigt för att säkerställa ett hållbart byggande. 
Lagstiftningens syfte är också att tekniska egenskapskrav ska vara lika 
över hela landet och på så vis hindra merkostnader vid byggande.  

Miljökraven i planeringen är hanterade genom lagstiftningen och ska 
uppfyllas så att en hållbar utveckling främjas ur alla aspekter. När 
kommunen upprättar en detaljplan görs en undersökning (tidigare 
behovsbedömning) för att avgöra om genomförandet av planen kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan. Undersökningen görs i 
samråd med Länsstyrelsen för att tidigt hantera miljökonsekvenser i 
planläggningen.  

Kommunen får alltså inte ålägga andra att göra mer än lagen kräver. 
Kommunen har däremot, liksom andra aktörer, möjlighet att som 
markägare och/eller byggherre på frivilligbasis driva högre ambitioner 
än vad som är lagstadgat.  

Sammantaget menar nämnden att den efterfrågade policyn skulle 
innebära verkningslösa kommunspecifika särkrav då kommunen 
enbart har rätt att i myndighetsutövning se till att rådande lagstiftning 
implementeras. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2021-03-11, § 38 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-25, § 39 
Tjörns Bostads AB 2020-10-20, § 51 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-10, § 174 
Kommunfullmäktige 2019-11-14, § 283 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-13 

211



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-29 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Motion 2019-11-13 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Andersson (L) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Annie Frid Samhällsbyggnadsnämnden 
Nämndsekreterare 
0304-60 10 06 
annie.frid@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

Svar på återremitterat ärende - motion från Rikard 
Larsson (S) om miljö- och energioptimering inom 
byggnation 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  

Sammanfattning 
Rikard Larsson (S) har lämnat in en motion om energioptimering inom 
byggnation. Motionen innebär ett önskemål att Tjörns kommun aktivt 
tillämpar miljö- och energioptimerande åtgärder i samband med ny- 
och tillbyggnation.  

Motionen besvarades av samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-10, där 
nämnden ansåg att frågan faller utanför nämndens ansvarsområde. 
Därefter har motionen remitterats till Tjörns Bostads AB (TBAB) och för 
kommunstyrelsen handlagts av mark- och exploateringsavdelningen 
inför förslag till beslut i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige har 
beslutat att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden. 

Det återremitterade ärendet har handlagts av 
samhällsbyggnadsförvaltningen som har tagit fram ett förslag till svar 
på motionen, där motionen föreslås avslås.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2021-03-11, § 38 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-25, § 39 
Tjörns Bostads AB 2020-10-20, § 51 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-10, § 174 
Kommunfullmäktige 2019-11-14, § 283 

Bilagor 
Motion 2019-11-13 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Ärendet  
Rikard Larsson (S) har lämnat in en motion om energioptimering inom 
byggnation. Motionen besvarades av samhällsbyggnadsnämnden 2020-
06-10, där nämnden ansåg att frågan faller utanför nämndens 
ansvarsområde.  

Därefter har motionen remitterats till Tjörns Bostads AB (TBAB) och för 
kommunstyrelsen handlagts av mark- och exploateringsavdelningen 
inför förslag till beslut i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige har 
därefter beslutat att återremittera ärendet till 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Motionen innebär ett önskemål att Tjörns kommun aktivt tillämpar 
miljö- och energioptimerande åtgärder i samband med ny- och 
tillbyggnation. Specifikt yrkar motionen på: ”Att Fullmäktige ger 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utforma ett nytt 
regelverk inom byggnation som riktar sig till både privatpersoner, 
byggbolag, entreprenörer och utförare som ska vara verksamma i 
kommunen. Detta regelverk ska vara utformat efter ett miljö- och 
energiperspektiv som inkluderar materialval, energiförmåga, och 
hållbarhet.” 

Vid kommunfullmäktiges återremiss av motionen tillkom följande 
yttrande: ”Rikard Larsson (S) föreslår att kommunfullmäktige ska 
besluta att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att undersöka 
möjligheterna till att framtaga ett miljöpolicydokument vid planering 
av detaljplaner m.m. Ett sådant policydokument bör inkludera miljö- 
och energiperspektiv som inkluderar materialval, energiförmåga, och 
hållbarhet samt ha bäring på kommunens mål med agenda 2030.” 
 
Handläggningen av återremissen tar ställning till både motionen och 
yrkandet i återremissen. Förvaltningens plan- och miljöavdelningar har 
deltagit i handläggningen.   
 
Samhällsbyggnadsnämndens svar på återremitterat ärende 
Vid myndighetsutövning, så som att ställa krav på energibesparande 
åtgärder vid byggnation, måste det finnas stöd i lag, förordning eller 
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föreskrift som stödjer dessa krav. Därför är det inte möjligt för en 
kommun att ställa egna krav vid planläggning/bygglov utöver vad som 
föreskrivs i exempelvis Miljöbalken (MB), plan- och bygglagen (PBL) 
eller Boverkets regelsamling för byggande (BBR). Ställer kommunen 
ändå egna krav, s.k. särkrav, så är dessa utan verkan. Varken bygg-, 
plan- eller miljöavdelningen har alltså rätt att ställa den typen av 
särkrav som en policy för energibesparande åtgärder inom byggnation 
skulle innebära.  
 
Byggavdelningen (framfört i tjänsteutlåtande 2020-06-02 inför 
samhällsbyggnadsnämndens svar på motionen 2020-06-10) ”har att följa 
bestämmelserna i Boverkets regelsamling för byggande, BBR, och har 
inte rätt att ställa högre eller andra krav än gällande bestämmelser 
innebär.” Miljöavdelningens grunduppdrag utgår från miljöbalken och 
relaterad lagstiftning. Tyngdpunkten i verksamheten ligger på tillsyn 
och till viss del vägledning.  
 
Planmonopolet får inte användas av kommunerna så att den enskilde 
måste acceptera krav och kostnader som går längre än vad lagen anser 
vara nödvändigt för att säkerställa ett hållbart byggande. 
Lagstiftningens syfte är också att tekniska egenskapskrav ska vara lika 
över hela landet och på så vis hindra merkostnader vid byggande.  
 
Miljökraven i planeringen är hanterade genom lagstiftningen och ska 
uppfyllas så att en hållbar utveckling främjas ur alla aspekter. När 
kommunen upprättar en detaljplan görs en undersökning (tidigare 
behovsbedömning) för att avgöra om genomförandet av planen kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan. Undersökningen görs i 
samråd med Länsstyrelsen för att tidigt hantera miljökonsekvenser i 
planläggningen.  
 
Kommunen får alltså inte ålägga andra att göra mer än lagen kräver. 
Kommunen har däremot, liksom andra aktörer, möjlighet att som 
markägare och/eller byggherre på frivilligbasis driva högre ambitioner 
än vad som är lagstadgat.  
 
Sammantaget menar nämnden att den efterfrågade policyn skulle 
innebära verkningslösa kommunspecifika särkrav då kommunen 
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enbart har rätt att i myndighetsutövning se till att rådande lagstiftning 
implementeras. 
 
 
Marie-Louise Bergqvist 
Förvaltningschef
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-03-25 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§65 

Svar på motion från Rikard Larsson (S) om 
energioptimering inom byggnation 

2019/393 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet. 

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

Sammanfattning 
Rikard Larsson (S) har lämnat in en motion om energioptimering 
inom byggnation, med följande yrkande:  

”Att fullmäktige ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag 
att utforma ett nytt regelverk inom byggnation som riktar sig till 
både privatpersoner, byggbolag, entreprenörer och utförare som 
ska vara verksamma i kommunen. Detta regelverk ska vara 
utformat efter ett miljö- och energiperspektiv som inkluderar 
materialval, energiförmåga, och hållbarhet.” 

Samhällsbyggnadsnämnden har i yttrande förklarat att nämnden 
ser positivt på motionens intentioner, men menar att det är en 
fråga som faller utanför samhällsbyggnadsförvaltningens 
ansvarsområde. Detta då förvaltningens byggavdelning inte har 
rätt att ställa högre eller andra krav än gällande bestämmelser 
medger samt då planavdelning i sin verksamhet endast i viss mån 
kan bidra till att uppnå önskad energioptimering.   

Med hänsyn till det anförda bedömer förvaltningen att motionen 
bör avslås.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2021-03-11, § 38 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-25, § 39 
Tjörns Bostads AB 2020-10-20, § 51 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-10, § 174 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-03-25 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige 2019-11-14, § 283 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-02-17 
Motion 2019-11-13 
Tjänsteutlåtande från Tjörns Bostads AB 2020-10-12 
Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-06-02 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Larsson (S) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheterna 
till att framtaga ett miljöpolicydokument vid planering av detaljplaner 
m.m. Ett sådant policydokument bör inkludera miljö- och 
energiperspektiv som inkluderar materialval, energiförmåga, och 
hållbarhet samt ha bäring på kommunens mål med agenda 2030. 

Tanja Siladji Dahne (MP), Jan Berndtsson (S), Christy Whiddon (S), 
Björn Möller (-) fd (M), Thomas Collberg (V), Magne Hallberg (KD), 
Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson (TP) föreslår att 
kommunfullmäktige ska bifalla Rikard Larssons (S) förslag. 

Martin Johansen (L) och Martin Johansson (SD) föreslår att 
kommunfullmäktige ska återremittera ärendet. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras senare eller idag och finner 
att det ska avgöras idag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige 
godkänner följande beslutsgång:  

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.  

Nej- röst för att ärendet ska återremitteras. 

Omröstningsresultat 
25 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll). 

16 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll). 

Ärendet återremitteras enligt reglerna för minoritetsåterremiss. 
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Kommunstyrelsen 

Jimmy Lundström Kommunstyrelsen 
Mark- och exploateringschef 
0304-60 10 47 
jimmy.lundstrom@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 från Rikard Larsson 
(S) om energioptimering 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  

Sammanfattning 
Motionären föreslår fullmäktige besluta:  

”Att fullmäktige ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
utforma ett nytt regelverk inom byggnation som riktar sig till både 
privatpersoner, byggbolag, entreprenörer och utförare som ska vara 
verksamma i kommunen. Detta regelverk ska vara utformat efter ett 
miljö- och energiperspektiv som inkluderar materialval, energiförmåga, 
och hållbarhet.” 

Samhällsbyggnadsnämnden har i yttrande förklarat att nämnden ser 
positivt på motionens intentioner, men menar att det är en fråga som 
faller utanför samhällsbyggnadsförvaltningens ansvarsområde. Detta 
då förvaltningens byggavdelning inte har rätt att ställa högre eller 
andra krav än gällande bestämmelser medger samt då planavdelning i 
sin verksamhet endast i viss mån kan bidra till att uppnå önskad 
energioptimering.   

Med hänsyn till det anförda bedömer förvaltningen att motionen bör 
avslås.  

Tidigare beslut 
Tjörns Bostads AB 2020-10-20, § 51 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-10, § 174 
Kommunfullmäktige 2019-11-14, § 283 

219

mailto:kommun@tjorn.se


 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (4) 

 2021-02-17 Dnr 2019/393-225

Bilagor 
Motion 2019-11-13 
Tjänsteutlåtande från Tjörns Bostads AB 2020-10-12 
Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-06-02 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Tjörns Bostads AB 

Ärendet  
Motionen 

Rikard Larsson (S) har inkommit med en motion där han för den 
socialdemokratiska fullmäktigegruppen föreslår att Tjörns kommun 
aktivt tillämpar miljö- och energioptimerande åtgärder i samband med 
ny- och tillbyggnation samt i rekommendationerna i den kommande 
översiktsplanen. Detta för att verka i enlighet med Agenda 2030:s 
inriktningsmål. Tjörns kommun behöver vara ett föredöme vid ny- och 
tillbyggnation av sina egna lokaler från ett miljöperspektiv. De första 
passivhusen som kom för 25 år sedan har visat sig vara en succé och 
bör vara den byggnadstyp som kommunen utgår från i bygge och 
översiktsplan. Förvaltningen kan vara ett stöd och inspiration för de 
som aktivt vill vara med i en energiomställning inför framtiden. 

Motionären föreslår fullmäktige besluta:  

”Att Fullmäktige ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
utforma ett nytt regelverk inom byggnation som riktar sig till både 
privatpersoner, byggbolag, entreprenörer och utförare som ska vara 
verksamma i kommunen. Detta regelverk ska vara utformat efter ett 
miljö- och energiperspektiv som inkluderar materialval, energiförmåga, 
och hållbarhet.” 

TBAB 

Bolaget är delaktig i Tjörns Kommuns miljömålsarbete och bedömer att 
det finns ett behov av övergripande styrdokument för hållbara 
energilösningar, i form av en energi-och klimatplan eller andra 
riktlinjer för hållbart byggande.  
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Bolaget ställer sig positiv till energioptimering med riktning mot 
solceller. Bolaget har installerat solceller på LSS boendet i Kroksdal och 
på Markärrsvägen i Höviksnäs. Vattenburen solfångaranläggning finns 
på Syster Ebbas väg i Kållekärr.  

Bolaget kommer att påbörja sitt arbete med att ta fram en affärsplan så 
snart ett beslut om pågående arbete med bolagsutredningen är klar. I 
arbetet kring bolagets affärsplan ingår att titta på olika lösningar av 
energioptimering, där även passivhus kan vara en del.  

Samhällsbyggnadsnämnden 

Byggavdelningen har att följa bestämmelserna i Boverkets regelsamling 
för byggande, BBR, och har inte rätt att ställa högre eller andra krav än 
gällande bestämmelser innebär. Därför kan inte byggavdelningen 
införa de miljö- och energioptimerande åtgärder i samband med ny- 
och tillbyggnation som motionen efterfrågar. 

Av samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter, kan 
planavdelningen i detaljplan ange planbestämmelser som medger att 
väggtjocklek och bjälklagstjocklek inte behöver räknas in i 
byggnadsarea och byggnadshöjd. Detta för att möjliggöra att en mer 
energisparande byggnadskonstruktion kan medges. 

Däremot kan kommunkansliets mark- och exploateringsavdelning 
ställa olika former av krav i samband med exempelvis markanvisning. 

Tjörns Bostads AB (TBAB) som äger eller förvaltar Tjörns kommuns 
skolor, äldreboenden, etc. kan efter efterfrågan projektera ny- eller 
tillbyggnation som innebär att energioptimerande åtgärder vidtas. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt på motionens intentioner 
men menar att det är en fråga som faller utanför förvaltningens 
ansvarsområde. Därför föreslår förvaltningen att motionen ställs till 
andra delar av kommunens organisation, som har möjlighet att ställa de 
krav som motionen efterfrågar.  

Mark och exploatering 

När kommunen markanvisar ett område till en exploatör kan krav 
ställas på energiprestanda och liknande. Både i själva avtalet och i 
urvalskriterierna för vem som ska få anvisningen.  
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Hur regleringen utformas t.ex. att de får avdrag på priset för viss effekt 
eller vite för missade egenskaper bestäms av kommunstyrelsen innan 
villkoren för markanvisningen skickas ut till intressenterna. Beroende 
på vilket sätt som väljs kan byggrätten bli mer eller mindre intressant 
för exploatörerna och priset de är villiga att ge kan minska om det är för 
hårda restriktioner. 

Villkoren bör beskrivas i form av mätbar effekt och inte hur de ska 
utföras då det annars är risk att vi begränsar exploatörernas 
uppfinningsrikedom eller premierar omoderna lösningar.  

I exploateringsavtal där andra än kommunen exploaterar ett område 
finns knappast några möjligheter att ta miljöhänsyn utöver lagens krav. 

Sammanfattning 

När kommunen markanvisar sin egen mark eller när TBAB bygger 
själva kan en högre miljöstandard än lagkrav uppnås. När nya 
detaljplaner utarbetas bör väggtjockleken och bjälklagstjocklek som 
behövs för ökad isolering medges i planbestämmelserna. För att 
ytterligare påverka utomståendes byggnation behöver lagar och 
förordningar ändras och det ligger inte under kommunens rätt att 
besluta. Ett allmängiltigt regelverk som motionären efterfrågar är 
därför inte möjligt för samhällsbyggnadsnämnden att anta och 
verkställa men delar av kommunen kan göra sina delar och föregå med 
gott exempel. 

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 
T.f. Kommunchef

222



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Tjörns Bostads AB 2020-10-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 51 
 
Svar på motion från Rikard Larsson (S) om energioptimering inom 
byggnation 
 
2020/29 
 
Beslut 
1. Styrelsen för Tjörns Bostads AB efterfrågar ett övergripande styrdokument för 

hållbara energilösningar och hållbart byggande. 
2. Styrelsen för Tjörns Bostads AB ställer sig positiv till energioptimering med 

riktning mot solceller och bergvärme. 
 
 
Barnkonventionen 
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. 
 
Sammanfattning 
Socialdemokraterna på Tjörn genom Rikard Larsson (S) har lämnat in en motion 
om miljö- och energioptimering inom byggnation, som kommunfullmäktige 
beslutat får väckas. Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden för 
handläggning.  
Tjörns Bostads AB har handlagt ärendet och i sitt yttrande ställer sig bolaget positiv 
till energioptimering med riktning mot solceller. 
 
Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2019-11-14, § 283 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-10-12 
Motion från Rikard Larsson (S) om miljö- och energioptimering inom byggnation, 
2019-10-01 
Beslut KF 2019-11-14 
Samhällsbyggnadsförvaltningens svar på motion  
Beslut SBN 2020-06-10 
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Solbritt Törnqvist 
Verkställande direktör  
0304-60 11 18 
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Styrelsen för Tjörns Bostads AB 
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Tjänsteutlåtande TBAB- Svar på motion från Rikard 
Larsson (S) om miljö och energioptimering inom 
byggnation 

Förslag till beslut 
1. Styrelsen för Tjörns Bostads AB efterfrågar ett övergripande 

styrdokument för hållbara energilösningar och hållbart byggande. 

2. Styrelsen för Tjörns Bostads AB ställer sig positiv till 
energioptimering med riktning mot solceller. 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna på Tjörn genom Rikard Larsson (S) har lämnat in en 
motion om miljö- och energioptimering inom byggnation, som 
kommunfullmäktige beslutat får väckas. Motionen har remitterats till 
samhällsbyggnadsnämnden för handläggning.  

Tjörns Bostads AB har handlagt ärendet och i sitt yttrande ställer sig 
bolaget positiv till energioptimering med riktning mot solceller.  

 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2019-11-14, § 283 

 

Bilagor 
Motion från Rikard Larsson (S) om miljö- och energioptimering inom 
byggnation, 2019-10-01 

Beslut KF 2019-11-14 

Samhällsbyggnadsförvaltningens svar på motion  

Beslut SBN 2020-06-10 
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Tjörns Bostads AB  Telefon 0304-60 10 00 Org.nr 556530-7260 
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Beslutet skickas till 
Kommunkansliet, Tjörns Kommun 

Ärendet  
Socialdemokraterna på Tjörn genom Rikard Larsson (S) har lämnat in en 
motion om energioptimering inom byggnation, som kommunfullmäktige 
beslutat får väckas.  

Motionens innehåll 

”Socialdemokraterna på Tjörn vill att Tjörns kommun aktivt tillämpar 
miljö- och energioptimerande åtgärder i samband med ny- och 
tillbyggnation samt i rekommendationerna i den kommande 
översiktsplanen. Detta för att verka i enlighet med Agenda 2030:s 
inriktningsmål. Tjörns kommun behöver vara ett föredöme vid ny- och 
tillbyggnation av sina egna lokaler från ett miljöperspektiv. De första 
passivhusen som kom för 25 år sedan har visat sig vara en succé och bör 
vara den byggnadstyp som kommunen utgår från i bygge och 
översiktsplan. Förvaltningen kan vara ett stöd och inspiration för de som 
aktivt vill vara med i en energiomställning inför framtiden.” 

Tjörns Bostads AB har handlagt ärendet och kommit fram till följande: 
  
Bolaget är delaktig i Tjörns Kommuns miljömålsarbete och bedömer att 
det finns ett behov av övergripande styrdokument för hållbara 
energilösningar, i form av en energi-och klimatplan eller andra riktlinjer 
för hållbart byggande.  
Bolaget ställer sig positiv till energioptimering med riktning mot 
solceller. Bolaget har installerat solceller på LSS boendet i Kroksdal och 
på Markärrsvägen i Höviksnäs. Vattenburen solfångaranläggning finns 
på Syster Ebbas väg i Kållekärr.  
Bolaget kommer att påbörja sitt arbete med att ta fram en affärsplan så 
snart ett beslut om pågående arbete med bolagsutredningen är klar. I 
arbetet kring bolagets affärsplan ingår att titta på olika lösningar av 
energioptimering, där även passivhus kan vara en del.  
 

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
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-10  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§201 
 
Svar på remiss - Motion från Rikard Larsson (S) om 
energioptimering inom byggnation 
 
2019/174 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:  
 
1. Anta förvaltningens svar på motionen som sitt eget.  
2. Föreslå kommunstyrelsen besluta att anse motionen besvarad för 

samhällsbyggnadsnämndens del. 
 

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 lämnat in en motion 
om miljö- och energioptimering inom byggnation, som kommunfullmäktige 
beslutat får väckas.  

Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden för handläggning.  

Byggavdelningen har formulerat ett svar som innebär att 
samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden godtar 
förvaltningens bedömning, att frågan faller utanför nämndens ansvarsområde, och 
anser motionen besvarad för samhällsbyggnadsnämndens del i och med 
förvaltningens svar i frågan.  
 
Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2019-11-14, § 283 

 
Beslutsunderlag 
Motion från Rikard Larsson (S) om miljö- och energioptimering inom byggnation, 
2019-10-01 

Tjänsteutlåtande 2020-06-02 
 

Beslutsgång 
Ordförande frågar nämnden som de kan godkänna förvaltningens förslag till beslut 
och finner att så är fallet.  
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Svar på motion från Rikard Larsson (S) om miljö- 
och energioptimering inom byggnation 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:  

1. Anta förvaltningens förslag till svar på motion, som sitt eget.  

2. Föreslå kommunstyrelsen besluta att anse motionen besvarad för 
samhällsbyggnadsnämndens del. 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna på Tjörn genom Rikard Larsson (S) har lämnat in en 
motion om miljö- och energioptimering inom byggnation, som 
kommunfullmäktige beslutat får väckas. Motionen har remitterats till 
samhällsbyggnadsnämnden för handläggning.  

Byggavdelningen har formulerat ett svar som innebär att 
samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden 
godtar förvaltningens bedömning, att frågan faller utanför nämndens 
ansvarsområde, och anser motionen besvarad för 
samhällsbyggnadsnämndens del i och med förvaltningens svar i frågan.  

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2019-11-14, § 283 

Bilagor 
Motion från Rikard Larsson (S) om miljö- och energioptimering inom 
byggnation, 2019-10-01 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Ärendet  
Socialdemokraterna på Tjörn genom Rikard Larsson (S) har lämnat in en 
motion om energioptimering inom byggnation, som kommunfullmäktige 
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beslutat får väckas. Motionen har remitterats till 
samhällsbyggnadsnämnden för handläggning.  

Motionens innehåll: 

”Socialdemokraterna på Tjörn vill att Tjörns kommun aktivt tillämpar 
miljö- och energioptimerande åtgärder i samband med ny- och 
tillbyggnation samt i rekommendationerna i den kommande 
översiktsplanen. Detta för att verka i enlighet med Agenda 2030:s 
inriktningsmål. Tjörns kommun behöver vara ett föredöme vid ny- och 
tillbyggnation av sina egna lokaler från ett miljöperspektiv. De första 
passivhusen som kom för 25 år sedan har visat sig vara en succé och bör 
vara den byggnadstyp som kommunen utgår från i bygge och 
översiktsplan. Förvaltningen kan vara ett stöd och inspiration för de som 
aktivt vill vara med i en energiomställning inför framtiden.” 

Byggavdelningen har handlagt ärendet och formulerat följande svar: 
Byggavdelningen har att följa bestämmelserna i Boverkets regelsamling 
för byggande, BBR, och har inte rätt att ställa högre eller andra krav än 
gällande bestämmelser innebär. Därför kan inte byggavdelningen införa 
de miljö- och energioptimerande åtgärder i samband med ny- och 
tillbyggnation som motionen efterfrågar. 

Av samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter, kan planavdelningen 
i detaljplan ange planbestämmelser som medger att väggtjocklek och 
bjälklagstjocklek inte behöver räkans in i byggnadsarea och 
byggnadshöjd. Detta för att möjliggöra att en mer energisparande 
byggnadskonstruktion kan medges. 

Däremot kan kommunkansliets mark- och exploateringsavdelning ställa 
olika former av krav i samband med exempelvis markanvisning. 

Tjörns Bostads AB (TBAB) som äger eller förvaltar Tjörns kommuns 
skolor, äldreboenden, etc. kan efter efterfrågan projektera ny- eller 
tillbyggnation som innebär att energioptimerande åtgärder vidtas. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt på motionens intentioner 
men menar att det är en fråga som faller utanför förvaltningens 
ansvarsområde. Därför föreslår förvaltningen att motionen ställs till andra 
delar av kommunens organisation, som har möjlighet att ställa de krav 
som motionen efterfrågar.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden 
godtar förvaltningens bedömning och antar förvaltningens svar som sitt 
eget, samt föreslår kommunstyrelsen att anse motionen besvarad för 
samhällsbyggnadsnämndens del i och med förvaltningens svar i frågan.  
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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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Svar på interpellation från Martin Johansson. 

 

I sin interpellation har Martin Johansson ställt två frågor angående ställplatser 
för husbilar som härmed besvaras: 

 

Fråga 1: Hur prioriterat är detta med ställplatser? 

Svar: Du har ställt frågan till mig som ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, 

Detta är inget som ligger inom samhällsbyggnadsnämndens uppdrag. 

 

Fråga 2: Planeras det ställplatser på Tjörn? 

Svar: Vad jag vet så har vi för tillfället inga ansökningar inne om tillstånd för 
ställplatser. 

 

 

Lars Carlsson  

Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-22 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 178 

Anmälan av interpellation från Martin Johansson (-) fd 
(SD) ställd till samhällsbyggnadsnämndens ordförande 
Lars Carlsson (M) om ställplatser 

2021/276 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 
 
Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en interpellation ställd till 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lars Carlsson (M) om 
ställplatser enligt följande: 

”Handelsmännen på Sveriges vackraste Ö bara väntar på en mer ökad 
och breddad Turism för årets alla månader. Många med mig pratar vitt 
och brett om att värna om småföretagare och turism. Frågan många 
ställer sig är då ”Vad gör kommunen åt det”? 

Husbilsägandet är en marknad som ökar både i Sverige och utomlands. 
Detta är en väldigt köpstark publik som dessutom är mycket flexibel. 

En attraktiv ställplats innebär oftast att det finns tillgång till: el, 
färskvatten samt tömning av gråvalen och latrin. Ryktet om en bra 
ställplats sprider sig lika fort som motsatsen. 

Jag driver denna fråga beroende på att jag bland annat tycker många 
fler skall få möjligheten att få se och uppleva vår vackra Ö Tjörn. 

Utifrån ovanstående vill jag ställa följande frågor till ordförande i 
Samhällsbyggnadsnämnden: 

Hur prioriterat är detta med ställplatser 

Planeras det ställplatser på Tjörn” 

Beslutsunderlag 
Interpellation 2021-08-26 
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Svar på interpellation från Alma Sibrian, Vänsterpartiet. 
 
Tack Alma för din Interpellation. 
 
Jag väljer att svara på varje fråga utan att läsa upp den. 
Men vill först påpeka att Heltidsresan är ett centralt avtal 
mellan fackförbundet kommunal och Sveriges 
kommuner och Regioner. Något som varje kommun och 
Region måste införa. 
För mig är rätten till heltid en jämställdhetsfråga. 
 

1) Årsarbetare varje verksamhet 
Jag kan endast svara på Vård och omsorgsavdelningen 
och där har heltiderna ökat med 100% från januari 2020 
till augusti 2021, från 70 st till 145 st. 
 

2) Deltider 
Det centrala avtalet mellan  kommunal och SKR innebär 
att alla nya tjänster skall vara heltider, och vi vill inte 
bryta mot avtalet. Det som hade deltid innan det nya 
avtalet har ju kvar sina deltider om dom vill. Sedan är 
det upp till arbetstagaren och dess chef att besluta om 
tjänstledighet. 
 

3) Hållbart arbetsschema 
Vi tar ansvar för personalens arbetsmiljö och hälsa. 
 

4) 10 timmars pass 
Vi har justerat natten med en lägre sysselsättning och 
ingen lönesänkning, det som kommunal krävde.  
 
Socialnämnden följer utvecklingen av heltidsresan varje 
månad. Vi kommer att göra en utvärdering av projektet. 
Därefter kan det bli justeringar.  
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Tjörn 2021-09-17 

 

INTERPELLATION 

Till socialnämndens ordförande Gun Alexandersson-Malm 

 

Till vår kännedom har kommit att Fackförbundet kommunal på Tjörn har framfört önskan att få träffa 
socialnämnden ledamöter för att ha en dialog kring Hälso-schemat som införts, vilket 
Socialnämndens arbetsutskott har avböjt. 

Orsaken är bland annat följande: 

Nu lyfter heltidsresan vi kommer under hösten att göra en utvärdering samt en Slutlig utvärdering i 
början av 2022. Det är viktigt att man slutför projektet innan man gör ändringar. 

 

Med anledning av att heltidsresan införts utan hänsyn till personalens delaktighet och utan analys för 
konsekvenser, och att det är ohållbara scheman både på kortare och lång sikt. 

Det handlar från småbarnsmamma eller pappa, mormor eller farmor, äldre som är över 60 som 
försöker orka jobba till pensionen vilket är omöjligt för många, de väljer i stället att bli fattig 
pensionärer eller jobba på timmar. 

 

Med anledning av ovanstående frågar vi följande: 

Hur många årsarbetare har ni fördelat till varje verksamhet för att kunna höja sysselsättning till 
heltid? 

Har ni redan planerat erbjuda deltider igen om ni inte kan hantera hur man inför en bra struktur? 

Kommer ni att ta ansvar för personalens hälsa och sätta in resurser för ett hållbart arbetsschema? 

När ska nattpersonalen få tillbaka sina 10 timmars nattpass?  

 

Alma Sibrian 

Vänsterpartiet Tjörn 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-22 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 183 

Anmälan av interpellation från Alma Sibrian (V) till 
socialnämndens ordförande Gun Alexandersson Malm 
(L) om heltidsresan 

2021/284 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 
 
Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har lämnat in en interpellation ställd till 
socialnämndens ordförande Gun Alexandersson Malm (L) om 
heltidsresan, enligt följande: 

”Till vår kännedom har kommit att Fackförbundet kommunal på Tjörn 
har framfört önskan att få träffa socialnämnden ledamöter för att ha en 
dialog kring Hälso-schemat som införts, vilket Socialnämndens 
arbetsutskott har avböjt. 

Orsaken är bland annat följande: 

Nu lyfter heltidsresan vi kommer under hösten att göra en utvärdering 
samt en Slutlig utvärdering i början av 2022. Det är viktigt att man 
slutför projektet innan man gör ändringar. 

Med anledning av att heltidsresan införts utan hänsyn till personalens 
delaktighet och utan analys för konsekvenser, och att det är ohållbara 
scheman både på kortare och lång sikt. 

Det handlar från småbarnsmamma eller pappa, mormor eller farmor, 
äldre som är över 60 som försöker orka jobba till pensionen vilket är 
omöjligt för många, de väljer i stället att bli fattig pensionärer eller 
jobba på timmar. 

Med anledning av ovanstående frågar vi följande: 

Hur många årsarbetare har ni fördelat till varje verksamhet för att 
kunna höja sysselsättning till heltid? 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-22 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Har ni redan planerat erbjuda deltider igen om ni inte kan hantera hur 
man inför en bra struktur? 

Kommer ni att ta ansvar för personalens hälsa och sätta in resurser för 
ett hållbart arbetsschema? 

När ska nattpersonalen få tillbaka sina 10 timmars nattpass?” 

Beslutsunderlag 
Interpellation 2021-09-17 
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Svar på interpellation från Robert Bull (V) om trafiksituationen i Häggvall 

 
Inledningsvis måste jag återigen påminna om att beslut som berör infrastruktur går sällan att 
genomföra på kort varsel, framför allt inte när andra aktörer som Trafikverket måste involveras. 
 
Den aktuella frågan hanteras av samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning.  
 
Under arbetets inledning har det framkommit att Trafikverket sedan tidigare uppmärksammat 
problemet i området och motsätter sig inte att kommunen tar fram en mindre åtgärdsvalsstudie 
(ÅVS) för de åtgärder som behöver göras. 
 
Första steget kommer således bli att ta fram en mindre ÅVS för samråd med Trafikverket och övriga 
berörda. I utredningen behöver också skola och affärsidkaren ingå för att belysa problemet och för 
att få ett bra underlag för vilken åtgärd som blir den mest effektiva. Det är även viktigt att ha med sig 
i planeringen att åtgärder inte heller hindrar en eventuell fortsatt utbyggnad av Häggvallsskolan 
Idrottsområde. 
 
Framtagandet av den mindre ÅVSen inleds med att få in en kostnadsbeskrivning för utredningen, för 
att sedan kunna landa i en kostnad för de åtgärder som krävs. Tidplan för när en färdig åtgärd finns 
på plats är därför svår att beräkna. 
 
I och med att finansieringen av samtliga åtgärder med all säkerhet kommer att vara kommunal måste 
även dessa medel budgeteras.  
 

Kommunstyrelsens ordförande 

Martin Johansen
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From:                                 Robert Bull
Sent:                                  Fri, 8 Oct 2021 10:25:48 +0000
To:                                      Johan Nilsson
Subject:                             Trafiksituationen Häggv.

Vänsterpartiet på Tjörn
Till Tjörns kommunfullmäktige
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen.
Bakgrund:
Jag lämnade till fullmäktige 2021-04-22 in en motion om behovet av att åtgärda
trafiksituationen för vid Häggvallskolan och vid övergången av väg till Ica Nära Höviksnäs.
Farliga trafiksituationer uppkommer dagligen, inte minst när skolbarn skall korsa vägen
och i närheten av parkeringsplats Häggvallskolan.
Förslagen i motionen bifölls av kommunfullmäktige.
Min fråga är:
Vad har kommunen gjort sedan motionen antogs av fullmäktige?
När förväntas åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten vid Häggvallskolan och vid övergången
Ica Nära enligt kommunfullmäktiges beslut vara genomförda?
Höviksnäs 2021-10-08 För Vänsterpartiet Tjörn
Robert Bull (V)
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-21 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 216 

Anmälan av interpellation från Robert Bull (V) fd (C) 
ställd till kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen 
(L) om trafiksituationen i Häggvall 

2021/319 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 
 
Sammanfattning 
Robert Bull (V) fd (C) har lämnat in en interpellation ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om 
trafiksituationen i Häggvall. 

Interpellationens innehåll 

”Bakgrund: 

Jag lämnade till fullmäktige 2021-04-22 in en motion om behovet 
av att åtgärda trafiksituationen för vid Häggvallskolan och vid 
övergången av väg till Ica Nära Höviksnäs. Farliga 
trafiksituationer uppkommer dagligen, inte minst när skolbarn 
skall korsa vägen och i närheten av parkeringsplats 
Häggvallskolan. 

Förslagen i motionen bifölls av kommunfullmäktige. 

Min fråga är: 

Vad har kommunen gjort sedan motionen antogs av fullmäktige? 

När förväntas åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten vid 
Häggvallskolan och vid övergången 

Ica Nära enligt kommunfullmäktiges beslut vara genomförda?” 

Beslutsunderlag 
Interpellation 2021-10-08 
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Tjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet  
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Kommunfullmäktige 2021-11-18 

 
Interpellation till Barn- och utbildningsnämndens 
ordförande Gunnemar Olsson (L). 
 

Bakgrund,  
 
På internet (sida oppettider.org) kan man läsa följande: 
 
Om Familjecentralen Måsen – Tjörn 
 
”Familjecentralen Måsen i Myggenäs på Tjörn är en mötesplats i samverkan mellan 
BVC Capioläkarhus, Barnmorskegruppen och Tjörns kommun. Öppettider och 
information: Öppna förskolan 0-6 år Öppna förskolan är stängd tills vidare Den 17 juni 
beslutade barn- och utbildningsnämnden att säga upp hyresavtalet för öppna förskolans 
lokaler i familjecentralen Måsen. Med anledning av det är verksamheten stängd tills 
vidare” 
 
 
Mina frågor blir då med beskriven bakgrund följande: 
 

1. Vad var skälen till att stänga familjecentralen Måsen? 
2. Vilka ekonomiska konsekvenser har beslutet fått? 
3. Tycker du idag att detta var ett bra beslut? 

 
  
Maud Hultberg (S)
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Kommunfullmäktige 2021-11-18 

 
Interpellation till Miljö och Samhällsbyggnadsnämndens 
Ordförande Lars Carlsson (M). 
 

Bakgrund,  

Tjörns kommun har landets i särklass högsta VA-taxa. Det är av yttersta vikt att det finns en 
tydlighet och transparens att VA-kollektivet bara bär sina egna kostnader och inte påläggs 
orimliga avgifter eller räntor från Tjörns kommun som helhet. 

Under kommunfullmäktigemötet den 21 oktober 2021 kunde ingen redogöra för de 
principer som finns för räntebetalningar mellan VA-kollektivet och Tjörns kommun. 

 

Mina frågor blir med beskriven bakgrund följande: 

1.  Vilka principer gäller för räntedebiteringar mellan VA-kollektivet och Tjörns 
kommun? 
 

2. Hur redovisas dessa? 
 

3. Hur har man sett över hur vi beräknar VA verksamhetens självkostnad? 
 

 
Benny Halldin (S)
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