
Kommunfullmäktige 
  2021-03-18 

Kungörelse 
Kommunfullmäktige sammanträder den 25 mars 2021, kl. 
18:00, Kommunhuset i Skärhamn samt via Teams 

Information 
Deltagande vid kommunfullmäktiges sammanträde kommer för 
samtliga ledamöter och ersättare att ske på distans, i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut 2020-05-14/§83. Incheckning kommer 
att ske från kl. 17:30. Skriv något om: om man känner osäkerhet 
kring uppkoppling och de tekniska aspekterna kontakta  
 
Fullmäktiges presidium kommer närvara och leda sammanträdet i 
kommunhuset där även webbsändningen anordnas. I dessa tider vill 
vi uppmana allmänheten till att ta del av sammanträdet via 
webbsändningen och beakta Folkhälsomyndighetens skärpta råd för 
att motverka spridning av Covid-19. 
 

 
Inledning 

1 Mötets öppnande   

2 Val av protokollsjusterare (protokollet 
föreslås justeras 31/3 kl 17:30) 

  

3 Fastställande av närvaro   

4 Fastställande av dagordning   

Beslutsärenden 

5 Val av ledamot i SOLTAK AB 2021/18  

6 Beslut om resultatutjämningsreserv 
(RUR) 

2021/37  

7 Förändring av Taxa för Tjörns kommuns 
offentliga kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen med anledning 
av Covid-19 

2021/33  
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8 Rapportering av ej verkställda beslut till 
Inspektionen för vård och omsorg 
kvartal 4 2020 

2021/30  

9 Revidering av kommunfullmäktiges 
arbetsordning 

2021/57  

10 Svar på motion från Martin Johansson  
(-) fd (SD) m.fl. om förbättrat 
företagsklimat och ökat företagande 

2020/326  

11 Svar på motion från Martin Johansson  
(-) fd (SD) om ändring av riktlinjer för 
flaggning 

2020/267  

12 Svar på motion från Benny Halldin (S) 
om utredning för att förbättra 
möjligheterna till lyckade 
chefsrekryteringar 

2020/263  

13 Svar på motion från Martin Johansson  
(-) fd (SD) om bohuslänsk klassisk 
arkitektur och estetiskt tilltalande 
byggnadsmiljö 

2020/272  

14 Svar på motion från Rikard Larsson (S) 
om energioptimering inom byggnation 

2019/393  

15 Svar på interpellation från Alma Sibrian 
(V) ställd till 
samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande Lars Carlsson (M) om VA-
taxa 

2021/8  

16 Svar på interpellation från Tanja Siladji 
Dahne (MP) ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Martin 
Johansen (L) om transportplan 

2021/49  
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Anmälningsärenden 

17 Revisionsrapport: Granskning av 
förebyggande insatser för barn och 
ungdomar 

2021/80  

18 Revisionsrapport: Granskning av 
kommunens vatten- och 
avloppsförsörjning 

2021/79  

19 Anmälan av motion från Martin 
Johansson (-) fd (SD) om 
språkverifiering inför anställning inom 
äldreomsorgen 

2021/74  

20 Anmälan av motion från Martin 
Johansson (-) fd (SD) om förskolebuss 

2021/62  

21 Anmälan av motion från Martin 
Johansson (-) fd (SD) om kommunalt 
övertagande av enskilda tätortsvägar 

2021/60  

22 Anmälan av motion från Anna 
Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne 
(MP) om gratis mensskydd 

2021/61  

För kännedom 

23 Årsredovisning SOLTAK AB samt 
granskningsredogörelse och 
granskningsrapport 2020 

2021/50  

24 Inkomna överklaganden av 
kommunfullmäktiges beslut 

  

 

Välkomna! 

Anders G Högmark 
(M) 
ordförande

Johan Nilsson 
kommunsekreterare 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-03-11 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§39 

Beslut om resultatutjämningsreserv (RUR) 

2021/37 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
komplettera kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
med upprättat förslag till riktlinjer för hantering av 
resultatutjämningsreserv, bilaga 1 till tjänsteutlåtandet. 

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 
I samband med beslut om skattesats för 2021 beslutade 
kommunfullmäktige uppdra förvaltningen att ta fram underlag 
för beslut om resultatutjämningsreserv (RUR). 

Från och med 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att 
under vissa förutsättningar reservera delar av ett positivt resultat i 
en resultatutjämningsreserv (RUR). 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-25, § 40 
Kommunfullmäktige 2020-11-26, § 194 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-02-11 
Förslag – Riktlinjer resultatutjämningsreserv (RUR), bilaga 1 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Larsson (S), Tanja Siladji Dahne (MP), Björn Möller (-) fd (M), 
Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-02-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§40 

Beslut om resultatutjämningsreserv (RUR) 

2021/37 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till 
kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 

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

Sammanfattning 
I samband med beslut om skattesats för 2021 beslutade 
kommunfullmäktige uppdra förvaltningen att ta fram underlag 
för beslut om resultatutjämningsreserv (RUR). 

Från och med 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att 
under vissa förutsättningar reservera delar av ett positivt resultat i 
en resultatutjämningsreserv (RUR). 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-11-26, § 194 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-02-11 
Förslag – Riktlinjer resultatutjämningsreserv (RUR), bilaga 1 
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Komm 

 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

 2021-02-11 Dnr 2021/37-  

Kommunstyrelsen 

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

 

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

Tjänsteutlåtande Resultatutjämningsreserv (RUR) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att komplettera kommunens riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning med upprättat förslag till riktlinjer för 
hantering av resultatutjämningsreserv, bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.  

Sammanfattning 
Kommunallagen anger att kommuner och regioner ska ha en god 
ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Kommunfullmäktige ska 
besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning.  

Om en kommun väljer att tillämpa resultatutjämningsreserv ska 
riktlinjerna för god ekonomisk hushållning även innehålla riktlinjer för 
hantering av resultatutjämningsreserven.  

För Tjörns kommun finns riktlinjerna för god ekonomisk hushållning i 
beslutad budget och förslag till riktlinjer resultatutjämningsreserv ska 
utgöra komplement till dessa. 

Riktlinjerna bör ses över i samband med nästa mandatperiod. 

 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-11-26 § 194 

Bilagor 
Förslag – Riktlinjer resultatutjämningsreserv (RUR), bilaga 1 

Ärendet 
I samband med beslut om skattesats för 2021 beslutade 
kommunfullmäktige uppdra förvaltningen att ta fram underlag för 
beslut om resultatutjämningsreserv (RUR). 

6

mailto:kommun@tjorn.se


 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) 

 2021-02-11 Dnr 2021/37- 

Från och med 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under 
vissa förutsättningar reservera delar av ett positivt resultat i en 
resultatutjämningsreserv (RUR). 

Syftet med RUR är att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. 
Resultatutjämningsreserven ska möjliggöra för kommunen att möta en 
tillfällig intäktsdämpning för att undvika kortsiktiga neddragningar av 
verksamheter som på sikt kan komma att behöva byggas upp igen. 
Resultatutjämningsreserven ska inte hämma nödvändiga 
effektiviseringsåtgärder och inte heller användas för att göra kortsiktiga 
förändringar av skattesatsen. 

Kommunallagen anger att fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning. I Tjörns kommuns budgetdokument finns 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning där finansiella och 
verksamhetsmässiga mål anges. Resultatutjämningsreserven är frivillig 
för en kommun att tillämpa. För att en kommun ska kunna ha en 
resultatutjämningsreserv måste fullmäktige även anta riktlinjer för hur 
reserven ska hanteras.  

Förvaltningen har tagit fram förslag på riktlinjer för hantering av en 
resultatutjämningsreserv. Riktlinjerna ska kompletteras till riktlinjerna 
för god ekonomisk hushållning. 

Beaktas bör att kommunen står inför stora investeringbehov vilket 
innebär att kommunen långsiktigt behöver goda resultat.  

Riktlinjerna bör ses över i samband med nästa mandatperiod. 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 

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

 
 
Evike Sandor 
Tf Kommunchef
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Riktlinje 
Kommunfullmäktige 
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Sida 3 (5) 
Riktlinjer resultatutjämnings-reserv (RUR) 

1 Inledning 

Kommunallagen anger att fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning. I Tjörns kommuns budgetdokument finns 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning där finansiella och 
verksamhetsmässiga mål anges. Utifrån kommunfullmäktiges 
inriktningsmål krävs ett systematiskt arbete enligt kommunens 
styrmodell för att kunna uppnå god ekonomisk hushållning. 
 
För att en kommun ska kunna ha en resultatutjämningsreserv måste 
fullmäktige även anta riktlinjer för hur reserven ska hanteras.  
 
Riktlinjerna ska kompletteras till riktlinjerna för god ekonomisk 
hushållning. 
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Sida 4 (5) 
Riktlinjer resultatutjämnings-reserv (RUR) 

2 Riktlinjer för 
resultatutjämningsreserv (RUR) 

2.1 Bakgrund 
Reglerna kring resultatutjämningsreserv infördes 2013 då 
kommunallagen öppnar för en möjlighet att utjämna intäkter över tid.  
Syftet med resultatutjämningsreserven är enligt förarbetena att ge en 
möjlighet för kommuner och regioner att utjämna för intäkter över en 
konjunkturcykel. Syftet är alltså att under goda tider bygga upp en reserv 
som sedan kan användas under vissa omständigheter när till exempel 
skatteutvecklingen är svag. RUR är på så sätt en komplettering till 
balanskravets ettåriga fokus vilket ska möjliggöra ett mer långsiktigt 
fokus.  

2.2 Krav i kommunallagen (2017:725 kap 11 §14) 
Reservering får göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av 
antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter 
balanskravsjusteringar enligt 11 kap. 10 § lagen (2018:597) om 
kommunal bokföring och redovisning, som överstiger 
   1. en procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag 
och kommunalekonomisk utjämning, eller 
   2. två procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag 
och kommunalekonomisk utjämning, om kommunen eller regionen har 
ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för 
pensionsförpliktelser. Lag (2019:835). 

2.3 Tjörns kommuns lokala riktlinjer för RUR 
Förutom kommunallagens minimikrav finns ingen ytterligare precisering. 
I förarbetena anges att kriterier för hanteringen av RUR bör beslutas på 
lokal nivå. I förarbetena är det tydligt att disponering endast får göras för 
att utjämna intäkter. 
 
Syftet med RUR är att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. 
Resultatutjämningsreserven ska möjliggöra för kommunen att möta en 
tillfällig intäktsdämpning för att undvika kortsiktiga neddragningar av 
verksamheter som på sikt kan komma att behöva byggas upp igen. 
Resultatutjämningsreserven ska inte hämma nödvändiga 
effektiviseringsåtgärder och inte heller användas för att göra kortsiktiga 
förändringar av skattesatsen. 

Tjörns kommuns resultatutjämningsreserv ska som högst uppgå till det 
belopp som motsvarar 5 procent av kommunens skatteintäkter, generella 
statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. 
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Sida 5 (5) 
Riktlinjer resultatutjämnings-reserv (RUR) 

2.3.1 Beslut om disponering 
 Kommunfullmäktige beslutar om disponering av RUR i samband med 

budgetbeslut. 
 Kommunfullmäktige kan besluta om eventuell omprövning av 

disponering av RUR i samband med delårsbokslut.  
 Kommunfullmäktige beslutar om slutlig disponering av RUR i samband 

med årsredovisningen.  

2.3.2 Redovisning 
Redovisning av RUR sker i årsredovisningens förvaltningsberättelse 
kopplat till balanskravsutredningen. Disponering av RUR påverkar inte 
kommunens resultat utan sker som en specifikation av kommunens 
egna kapital i balansräkningen. 

2.3.3 Disponering 
 Reserveringar av positiva resultat får göras av balanskravsresultatet i 

enlighet med det vid tillfället bästa alternativ som lagen medger.  
 För att reservera till RUR måste kommunens finansiella mål vara 

uppfyllda. 
 Om uttag ska vara möjligt ska den prognostiserade underliggande 

skatteunderlagsutvecklingen för riket nästkommande år understiga den 
genomsnittliga utvecklingen av skatteunderlaget för de senaste tio åren. 

 Medel får användas för att återställa ett negativt balanskravsresultat 
högst till det belopp att balanskravsresultatet blir noll. 

 Maximalt 60 procent av RUR får tas i anspråk det första året då ovan 
kriterie för skatteunderlagsutvecklingen uppfylls, under andra året får 
maximalt 50 procent tas i anspråk och under tredje året får resterande 
medel tas i anspråk.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-11-26 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§194 

Fastställande av skattesats 2021 

2020/136 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Skattesatsen i Tjörns kommun förblir oförändrad för 2021 och 
fastställs till 21,71 kr per skattekrona. 

2. Uppdra förvaltningen att ta fram underlag för beslut om 
resultatutjämningsreserv (RUR), senast i samband med beslut 
om årsredovisningen. 

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 
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen före oktober 
månads utgång föreslå skattesatsen för det följande året. 

Budgeten fastställs av fullmäktige före november månads utgång. 
Om budgeten av särskilda skäl inte kan fastställas före november 
månads utgång, ska fullmäktige ändå fastställa skattesatsen inom 
denna tid. 

Vid kommunfullmäktiges antagande av budget 2021 och 
preliminära budget 2022-2023 samt antagande av 
investeringsbudget 2021 samt plan 2022-2025, beslutades det att 
den kommunala skattesatsen i Tjörns kommun för 2021 skulle 
fastställas senare under året, senast per 2020-11-30. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen, § 221 den 29 oktober 2020, 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 209 den 15 oktober 2020, 
Kommunfullmäktige, § 105 den 11 juni 2020. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-11-26 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-05. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (-) fd (M) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag till beslut med tillägg att uppdra 
förvaltningen att ta fram ett underlag för beslut om  
resultatutjämningsreserv (RUR), senast i samband med beslut om 
årsredovisningen. 

Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), Benny Halldin (S) och Rikard 
Simensen (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla Björn Möllers  
(-) fd (M) förslag.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-03-11 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§40 

Förändring av Taxa för Tjörns kommuns offentliga 
kontroll inom livsmedelslagstiftningen med anledning av 
Covid-19 

2021/33 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ändra 
taxan för Tjörns kommuns offentliga kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen så att debitering av avgiften kan ske i 
efterhand för 2021. Debiteringen skall ske senast oktober 2021. 

Reservation 
Martin Johansson (-) fd (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 
Reservationen redovisas sist i paragrafen. 

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

Sammanfattning 
Med anledning av pandemin samt de restriktioner och 
rekommendationer som olika myndigheter utfärdat under det 
gångna året för bland annat restaurangnäringen har gjort att flera 
av våra företagare haft svårt att bedriva sin verksamhet på ett 
tillfredställande sätt.  

Flera av dessa företag är oerhört viktiga för Tjörns kommuns 
långsiktiga satsning på besöksnäring och vårt varumärke som 
besöksdestination men även som en attraktiv boendeort. 

På grund av rådande kris riskerar flera av dessa företag att tvingas 
till konkurs eller avveckling. Staten har gått in med stödpaket men 
Tjörns kommun bör också bidra för att underlätta för våra lokala 
företag att behålla arbetstillfällen och snabbt kunna återhämta sig 
efter krisen. Ett sätt är att underlätta för företagen att behålla sin 
likviditet. Genom att skjuta på faktureringen utav årsavgiften för 
kontroll av livsmedelsanläggningar till hösten 2021, kan företagen 
få möjlighet att förbättra sin likviditet under de viktiga 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-03-11 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

sommarmånaderna efter en vintersäsong som kantats av 
regleringar och därmed minskad efterfrågan. 

Detta betyder en tillfällig förändring av beslutad taxa, eftersom vi 
med en senare fakturering tillåter efterdebitering av 
kontrollavgiften och inte fakturerar i förskott, vilket vanligtvis 
sker i mars månad. Förslaget berör endast innevarande år.  

Liknande beslut togs 2020 med ambitionen att redan i år kunna 
förskottsbetala enligt gällande taxa. Pandemins utveckling och 
restaurangnäringens restriktioner har dock skärpts ytterligare 
under året och försvårat möjligheterna för företagen att bedriva 
sin verksamhet. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-25, § 41 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-02-17 § 27 
För 2020 års taxedebitering fattades ett liknande beslut, enligt: 
Kommunfullmäktige 2020-04-16, § 70 
Kommunstyrelsen 2020-04-02, § 98 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförandebeslut 2020-03-26. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-02-17 
Taxa för Tjörns kommuns offentliga kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen 
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-02-05 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag med ändringen att debitering ska ske senast 
oktober 2021. 

Rikard Larsson (S), Bo Bertelsen (M), Rosalie Sanyang (S) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla Gert Kjellbergs (TP) förslag. 

Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige besluta att slopa taxan för Tjörns kommuns 
offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftningen så att ingen debitering 
sker för 2021. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-03-11 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Gert Kjellbergs (TP) 
förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag. 

Nej- röst för Martin Johanssons (-) fd (SD) förslag. 

Omröstningsresultat 
9 Ja-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), Magne Hallberg 
(KD), George Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP), Rosalie Sanyang 
(S), Rikard Larsson (S), Cyril Esbjörnsson (TP), Björn Möller (-) fd (M). 

1 Nej-röster, Martin Johansson (-) fd (SD). 

1 avstår, Gert Kjellberg (TP). 

Gert Kjellbergs (TP) förslag väljs. 

Skriftlig reservation 
Martin Johansson (-) fd (SD) reserverar sig enligt: 

”Pandemin har slagit hårt mot näringslivet i allmänhet och 
restaurangnäringen i synnerhet. Företagen på Tjörn gör sitt yttersta för 
att bibehålla verksamheten. 

Jag finner det troligt att detta ger en gynnsam effekt för en relativt 
liten insats från Tjörns kommun. 

Beslutet omfattar cirka 150 kontrollenheter samt totalt cirka 500 000 kr. 
Det bedömts att kommunens likviditet klarar att hantera denna form av 
hantering. Annars riskerar vi att flera kontrollenheter inte längre 
existerar och därmed få ett lägre underlag för årsdebiteringen, denna 
risk med debitering är dock överhängande oavsett när debiteringen 
sker. På detta sätt kan Tjörns kommun underlätta för de mest utsatta av 
våra viktiga företag.” 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-02-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§41 

Förändring av Taxa för Tjörns kommuns offentliga 
kontroll inom livsmedelslagstiftningen med anledning av 
Covid-19 

2021/33 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att ändra taxan för Tjörns 
kommuns offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftningen så att 
debitering av avgiften kan ske i efterhand för 2021. Debiteringen 
skall ske senast september 2021. 

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

Sammanfattning 
Med anledning av pandemin samt de restriktioner och 
rekommendationer som olika myndigheter utfärdat under det 
gångna året för bland annat restaurangnäringen har gjort att flera 
av våra företagare haft svårt att bedriva sin verksamhet på ett 
tillfredställande sätt.  

Flera av dessa företag är oerhört viktiga för Tjörns kommuns 
långsiktiga satsning på besöksnäring och vårt varumärke som 
besöksdestination men även som en attraktiv boendeort. 

På grund av rådande kris riskerar flera av dessa företag att tvingas 
till konkurs eller avveckling. Staten har gått in med stödpaket men 
Tjörns kommun bör också bidra för att underlätta för våra lokala 
företag att behålla arbetstillfällen och snabbt kunna återhämta sig 
efter krisen. Ett sätt är att underlätta för företagen att behålla sin 
likviditet. Genom att skjuta på faktureringen utav årsavgiften för 
kontroll av livsmedelsanläggningar till hösten 2021, kan företagen 
få möjlighet att förbättra sin likviditet under de viktiga 
sommarmånaderna efter en vintersäsong som kantats av 
regleringar och därmed minskad efterfrågan. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-02-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Detta betyder en tillfällig förändring av beslutad taxa, eftersom vi 
med en senare fakturering tillåter efterdebitering av 
kontrollavgiften och inte fakturerar i förskott, vilket vanligtvis 
sker i mars månad. Förslaget berör endast innevarande år.  

Liknande beslut togs 2020 med ambitionen att redan i år kunna 
förskottsbetala enligt gällande taxa. Pandemins utveckling och 
restaurangnäringens restriktioner har dock skärpts ytterligare 
under året och försvårat möjligheterna för företagen att bedriva 
sin verksamhet. 

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-02-17 § 27 
 
För 2020 års taxedebitering fattades ett liknande beslut, enligt: 
Kommunfullmäktige 2020-04-16, § 70 
Kommunstyrelsen 2020-04-02, § 98 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförandebeslut 2020-03-26. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-02-17 
Taxa för Tjörns kommuns offentliga kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen 
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-02-05 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (-) fd (M) och Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet 
ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. 
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Tjänsteutlåtande - Förändring av Taxa för Tjörns 
kommuns offentliga kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen med anledning av Covid-
19 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att ändra taxan för Tjörns kommuns 
offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftningen så att debitering av 
avgiften kan ske i efterhand för 2021. Debiteringen skall ske senast 
september 2021. 

Sammanfattning 
Med anledning av pandemin samt de restriktioner och rekommendationer 
som olika myndigheter utfärdat under det gångna året för bland annat 
restaurangnäringen har gjort att flera av våra företagare haft svårt att 
bedriva sin verksamhet på ett tillfredställande sätt.  

Flera av dessa företag är oerhört viktiga för Tjörns kommuns långsiktiga 
satsning på besöksnäring och vårt varumärke som besöksdestination men 
även som en attraktiv boendeort. 

På grund av rådande kris riskerar flera av dessa företag att tvingas till 
konkurs eller avveckling. Staten har gått in med stödpaket men Tjörns 
kommun bör också bidra för att underlätta för våra lokala företag att 
behålla arbetstillfällen och snabbt kunna återhämta sig efter krisen. Ett 
sätt är att underlätta för företagen att behålla sin likviditet. Genom att 
skjuta på faktureringen utav årsavgiften för kontroll av 
livsmedelsanläggningar till hösten 2021, kan företagen få möjlighet att 
förbättra sin likviditet under de viktiga sommarmånaderna efter en 
vintersäsong som kantats av regleringar och därmed minskad efterfrågan. 

Detta betyder en tillfällig förändring av beslutad taxa, eftersom vi med en 
senare fakturering tillåter efterdebitering av kontrollavgiften och inte 
fakturerar i förskott, vilket vanligtvis sker i mars månad. Förslaget berör 
endast innevarande år.  
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Liknande beslut togs 2020 med ambitionen att redan i år kunna 
förskottsbetala enligt gällande taxa. Pandemins utveckling och 
restaurangnäringens restriktioner har dock skärpts ytterligare under året 
och försvårat möjligheterna för företagen att bedriva sin verksamhet. 

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-02-17 § 27 
 
För 2020 års taxedebitering fattades ett liknande beslut, enligt: 
Kommunfullmäktige 2020-04-16, § 70 
Kommunstyrelsen 2020-04-02, § 98 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförandebeslut 2020-03-26. 
 

Bilagor 
Taxa för Tjörns kommuns offentliga kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen 
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-02-05 

Beslutet skickas till 
Miljöavdelningen 
Ekonomiavdelningen 

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

Konsekvens 
Beslutet omfattar cirka 150 kontrollenheter samt totalt cirka 500 000 kr. 
En analys har genomförts och bedömts att kommunens likviditet klarar 
att hantera denna form av hantering. 

Vid debitering i höst riskerar vi att flera kontrollenheter inte längre 
existerar och därmed få ett lägre underlag för årsdebiteringen, denna risk 
är dock överhängande oavsett när debiteringen sker. På detta sätt kan 
Tjörns kommun underlätta för de mest utsatta av våra viktiga företag. 

 

 

Evike Sandor 
Tf Kommunchef
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Sida 1 (8) 
Taxa för Tjörns kommuns offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftningen 

Dokumenttyp och beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 
Dokumentnamn 

Taxa för Tjörns kommuns 
offentliga kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen 

Fastställd/Upprättad 

2019-12-12 KF § 288 
Reviderad 
2020-04-16, KF § 70 

Dokumentansvarig 

Miljöavdelningen 
Dokumentet gäller för 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Giltig till och med 

Tillsvidare 

Taxa för Tjörns 
kommuns offentliga 
kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen 
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Sida 2 (8) 
Taxa för Tjörns kommuns offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftningen 

Innehåll 
Inledande bestämmelser ............................................................3 
Timavgift .....................................................................................3 
Avgift för registrering ..................................................................4 
Årlig kontrollavgift .......................................................................4 
Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål ..........4 
Höjning eller nedsättning av avgift .............................................5 
Avgift exportkontroll ....................................................................5 
Avgift importkontroll ....................................................................5 
Avgiftens erläggande och verkställighet .....................................5 
Överklaganden ...........................................................................5 
Ikraftträdande .............................................................................6 
Källförteckning ............................................................................6 

Bilaga 1: Riskmodul 7 
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Sida 3 (8) 
Taxa för Tjörns kommuns offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftningen 

Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Tjörns kommuns kostnader för 
offentlig kontroll, prövning och registrering enligt EU:s bestämmelser 
inom livsmedelsområdet, livsmedelslagen (2006:804) samt de 
författningar, inklusive förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig 
kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med 
stöd av denna lagstiftning.  
 
Enligt 3 § livsmedelslagen (2006:804) jämställs med livsmedel  
    

1. vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till 
den punkt där det tappas ur kran till konsument,1 och  

2. snus och tuggtobak.  
 

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för   
 

1. registrering av anläggning  
2. årlig offentlig kontroll  
3. uppföljande kontroll som inte var planerad   
4. utredning av klagomål     
5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg  
6. importkontroll   
7. offentlig kontroll i övrigt  

 
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av 
att beslut enligt livsmedels- och foderlagstiftningen överklagas.   
 
4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av 
samhällsbyggnadsnämnden efter handläggning.   

Timavgift  
5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 100 kronor per 
timme kontrolltid för årlig offentligt kontroll och 1 000 kronor per timme 
kontrolltid för uppföljande kontroll och utredning av klagomål. 
Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en 
anläggning eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje 
ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan.  Med kontrolltid 
avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har 
använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med 
experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och 
kontroller i övrigt.  Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en 
halv timme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och 
övrig offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som utförs 
vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, 

1 Där värdena skall iakttas enligt artikel 6 i rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om 
kvaliteten på dricksvatten, ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003
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Sida 4 (8) 
Taxa för Tjörns kommuns offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftningen 

nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, 
tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.  
 

Avgift för registrering   
6 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala 
avgift för en timmes kontrolltid. 
  

Årlig kontrollavgift   
7 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § 
livsmedelslagen (2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas.  
Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid samhällsbyggnadsnämnden 
tilldelat eller beslutat för anläggningen och beräknas på det sätt som 
anges i bilaga 1. Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att 
kontrolltiden (timmar) multipliceras med timavgiften.  
 
8 § Om en tillämpning av 7 § skulle medföra att kontrolltiden för en 
anläggning blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska 
kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska anläggningen 
istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av 
anläggningens kontrollbehov.  
 
9 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Den 
årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten 
påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje 
helt kalenderår. För det kalenderår registrering skett faktureras den årliga 
kontrollavgiften i efterskott och beräknas som timavgift enligt 5 § och i 
förekommande fall enligt 12 §. Avgiften ska därefter betalas med helt 
avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. Om anläggningen placeras i 
en annan avgiftsklass eller annars tilldelas en annan kontrolltid, ska den 
nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.  
Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter 
det år som livsmedelsföretagaren visat nämnden att verksamheten 
upphört.  
 
10 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller 
innehar livsmedelsanläggningen (livsmedels- eller foderföretagaren) vid 
kalenderårets början.  
 
För 2020 ändras taxan så att debitering av avgiften kan ske i efterhand.   
Debiteringen ska ske senast september 2020. 
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Sida 5 (8) 
Taxa för Tjörns kommuns offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftningen 

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av 
klagomål     
11 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen 
inte var planerad och som har blivit nödvändig efter det att bristande 
efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll, och utförs för att 
bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande 
efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits, 
betala en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt § 5 och för de 
faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover.  Detsamma 
gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder till 
att bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas.  
  

Höjning eller nedsättning av avgift   
12 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, 
omfattning, tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får 
samhällsbyggnadsnämnden i ett enskilt ärende besluta ändra avgiften 
enligt denna taxa.  
  

Avgift exportkontroll   
13 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 
§ betala avgift till samhällsbyggnadsnämnden för sådan särskild offentlig 
kontroll, inklusive utfärdande av exportintyg, som föranleds av 
införselbestämmelser i tredje land.  Avgiften ska motsvara den faktiska 
kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat enligt 5 §.  
   

Avgift importkontroll  
14 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som 
avses i 7 §, betala avgift till samhällsbyggnadsnämnden för sådan 
särskild importkontroll som följer av förordningen (2006:812) om 
offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land och de 
EU-bestämmelser som förordningen kompletterar.  Avgiften ska 
motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, 
beräknat enligt 5 §, och nämndens faktiska kostnader för provtagning och 
analys av prover.  
  

Avgiftens erläggande och verkställighet   
15 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Tjörns kommun 
genom dess samhällsbyggnadsnämnd. Betalning ska ske inom tid som 
anges i beslutet om avgift eller faktura.  
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Sida 6 (8) 
Taxa för Tjörns kommuns offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftningen 

Överklaganden   
Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.  
  

Ikraftträdande    
Denna taxa träder i kraft den 14 december 2019.   
 

Källförteckning 
Sveriges kommuner och landsting, ”Underlag för utformning av taxa för 
offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen”, 2019-09-30. 
 

 

27



Sida 7 (8) 
Taxa för Tjörns kommuns offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftningen 

Bilaga 1: Riskmodul 

Riskmodulen bygger på Livsmedelsverkets modell för riskklassning 
enligt föreskrifter om avgifter för offentlig kontroll, prövning och 
registrering (Livsmedelsverkets föreskrifter om avgifter för offentlig 
kontroll, prövning och registrering, LIVSFS 2006:21). Årlig kontrolltid 
beräknas genom att addera den kontrolltid som följer av riskmodulen 
(tabell 1 nedan) och av informationsmodulen (tabell 2 nedan), varefter 
summan multipliceras med den tidsfaktor som följer av 
erfarenhetsmodulen (tabell 3 nedan).   
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Sida 8 (8) 
Taxa för Tjörns kommuns offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftningen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-02-17 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§27 

Senareläggning av debitering under 2021 enligt Tjörns 
kommuns taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen, med anledning av covid-19 

2020/48 

Beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att ändra taxan för Tjörns kommuns offentliga 
kontroll inom livsmedelslagstiftningen så att debitering av årsavgifter 
kan ske i efterhand för 2021. Debiteringen ska ske senast september 
2021.   

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

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 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det skulle vara en 
underlättande åtgärd för livsmedelsföretagarna i Tjörns kommun att 
flytta fram debiteringen av årsavgifter för livsmedelsverksamheter 
utifrån taxan för Tjörns kommuns offentliga kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen. Anledningen är hur covid-19-pandemin och 
statens restriktioner påverkar livsmedelsföretagarnas ekonomiska 
situation. Framflyttningen av debitering föreslås göras till senast 
september. Bedömningen är att livsmedelsföretagarna har bättre 
likviditet efter sommarperioden på grund av bland annat turismen.  

I normala fall debiteras livsmedelsföretagarna årsavgiften i början av 
året, vanligtvis i mars. En senareläggning av debiteringen till september 
innebär att livsmedelsverksamheterna debiteras retroaktivt vilket 
kräver en taxeförändring då gällande taxa slår fast att avgiften ska 
betalas i förskott.  

För 2020 års taxedebitering fattades ett liknande beslut, enligt 
kommunfullmäktiges beslut 2020-04-16, § 70, kommunstyrelsens beslut 

30



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-02-17 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2020-04-02, § 98 och samhällsbyggnadsnämndens ordförandebeslut § 
2020/2. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-02-05 
Taxa för Tjörns kommuns offentliga kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jörgen Myrberg (KD) och Jan Berndtsson (S) föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

 2021-02-05 Dnr 2020/48-46 

Samhällsbyggnadsförvaltningen                   Samhällsbyggnadsnämnden  

Lene Larsson 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
lene.larsson@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

Senareläggning av debitering under 2021 av Tjörns 
kommuns Taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen, med anledning av covid-19 

Förslag till beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att ändra taxan för Tjörns kommuns offentliga 
kontroll inom livsmedelslagstiftningen så att debitering av årsavgifter 
kan ske i efterhand för 2021. Debiteringen ska ske senast september 
2021. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Sammanfattning 
Med anledning av pandemin och hur statens restriktioner påverkar 
livsmedelsföretagarnas ekonomiska situation bör debitering av 
årsavgifterna för livsmedelsföretag skjutas upp tills efter 
sommarperioden. Detta innebär retroaktiv debitering av 
livsmedelskontroll vilket kräver en tillfällig taxeförändring. 

För 2020 års taxedebitering fattades ett liknande beslut, enligt 
kommunfullmäktiges beslut 2020-04-16, § 70, kommunstyrelsens beslut 
2020-04-02, § 98 och samhällsbyggnadsnämndens ordförandebeslut § 
2020/2.  

Bilagor 
Taxa för Tjörns kommuns offentliga kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 2021-02-05 Dnr 2020/48-46

Ärendet  
Pandemin försvårar den ekonomiska situationen för 
livsmedelsföretagarna. För att underlätta för dem ser miljöavdelningen 
en möjlighet att flytta fram debiteringen av årsavgifter för 
livsmedelsverksamheter till senast september. Miljöavdelningen 
bedömer att livsmedelsföretagarna har bättre likviditet efter 
sommarperioden på grund av bland annat turismen.  

I normala fall debiteras livsmedelsföretagarna årsavgiften i början av 
året, vanligtvis i mars. Ett utskick av årsavgifterna i september innebär 
att livsmedelsverksamheterna debiteras retroaktivt kontrollen vilket 
kräver en taxeförändring då gällande taxa slår fast att avgiften ska 
betalas i förskott.  

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

Konsekvens 
I de fall kontroll utförts på anläggningar som går i konkurs eller läggs 
ned kan det finnas risk för att avgifter för kontroll inte erhålls för dessa 
vilket kan påverka resultatet negativt. 

 
 
Marie-Louise Bergqvist 
Förvaltningschef
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§ 41 
 
Martin Johanssons förslag till beslut: 
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att slopa taxan för Tjörns kommuns offentliga kontroll inom 

livsmedelslagstiftningen så att ingen debitering sker för 2021. 
 

 

 

Pandemin har slagit hårt mot näringslivet i allmänhet och restaurangnäringen i synnerhet. Företagen på Tjörn gör 

sitt yttersta för att bibehålla verksamheten. 
 
Jag finner det troligt att detta ger en gynnsam effekt för en relativt liten insats från Tjörns kommun. 
 
Beslutet omfattar cirka 150 kontrollenheter samt totalt cirka 500 000 kr. Det bedömts att kommunens likviditet 

klarar att hantera denna form av hantering. Annars riskerar vi att flera kontrollenheter inte längre existerar och 

därmed få ett lägre underlag för årsdebiteringen, denna risk med debitering är dock överhängande oavsett när 

debiteringen sker. På detta sätt kan Tjörns kommun underlätta för de mest utsatta av våra viktiga företag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-03-11 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§41 

Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för 
vård och omsorg kvartal 4 2020 

2021/30 

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

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

Sammanfattning 
Socialnämnden har översänt redovisning av kvartalsrapport 4 
2020 av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS. 

Kommunen hade 3 ej verkställda beslut att rapportera. De gällde 
följande: 

- Ledsagarservice enligt LSS, beslutsdatum 2019-10-21 (beslutet 
verkställt men verkställigheten avbröts 2020-08-01) 

- Kontaktperson enligt LSS, beslutsdatum 2020-02-28 

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

Kommunen hade även 3 verkställda beslut att rapportera in. De 
gällde följande: 

- Kontaktperson enligt SoL 

- Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS 

- Kontaktperson enligt LSS 

Kommunen hade 2 beslut att rapportera som avslutats utan att 
verkställas. Båda besluten gällde kontaktperson enligt LSS.  

Fördelning för kön: 6 man, 2 kvinna 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-03-11 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-25, § 42 
Socialnämnden 2021-01-27, § 21 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-02-11 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2021-01-21 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Larsson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-02-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§42 

Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för 
vård och omsorg kvartal 4 2020 

2021/30 

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

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

Sammanfattning 
Socialnämnden har översänt redovisning av kvartalsrapport 4 
2020 av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS. 

Kommunen hade 3 ej verkställda beslut att rapportera. De gällde 
följande: 

- Ledsagarservice enligt LSS, beslutsdatum 2019-10-21 (beslutet 
verkställt men verkställigheten avbröts 2020-08-01) 

- Kontaktperson enligt LSS, beslutsdatum 2020-02-28 

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

Kommunen hade även 3 verkställda beslut att rapportera in. De 
gällde följande: 

- Kontaktperson enligt SoL 

- Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS 

- Kontaktperson enligt LSS 

Kommunen hade 2 beslut att rapportera som avslutats utan att 
verkställas. Båda besluten gällde kontaktperson enligt LSS.  

Fördelning för kön: 6 man, 2 kvinna 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-02-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut 
Socialnämnden 2021-01-27, § 21 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-02-11 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2021-01-21 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (-) fd (M) och Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet 
ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

 2021-02-11 Dnr 2021/30-759 

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

TU - Rapportering av ej verkställda beslut till 
Inspektionen för vård och omsorg, kvartal 4 2020 

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

Sammanfattning 
Socialnämnden har översänt redovisning av kvartalsrapport 4 2020 av 
ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS. 

Kommunen hade 3 ej verkställda beslut att rapportera. De gällde 
följande: 

- Ledsagarservice enligt LSS, beslutsdatum 2019-10-21 (beslutet 
verkställt men verkställigheten avbröts 2020-08-01) 

- Kontaktperson enligt LSS, beslutsdatum 2020-02-28 

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

Kommunen hade även 3 verkställda beslut att rapportera in. De gällde 
följande: 

- Kontaktperson enligt SoL 

- Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS 

- Kontaktperson enligt LSS 

Kommunen hade 2 beslut att rapportera som avslutats utan att 
verkställas. Båda besluten gällde kontaktperson enligt LSS.  

Fördelning för kön: 6 man, 2 kvinna 

Tidigare beslut 
Socialnämnden 2021-01-27, § 21 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) 

 2021-02-11 Dnr 2021/30-759

Bilagor 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2021-01-21 

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

 
Evike Sandor 
Tf kommunchef
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-01-27  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§21 
 
Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och 
omsorg kvartal 4, 2020 
 
2020/78 
 
Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att information om rapporten lämnats. 

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 
 
Sammanfattning 
Redovisning av kvartalsrapport 4 2020 av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL 
och 9 § LSS. 
Kommunen hade 3 ej verkställda beslut att rapportera. De gällde följande: 

- Ledsagarservice enligt LSS, beslutsdatum 2019-10-21 (beslutet verkställt 
men verkställigheten avbröts 2020-08-01) 

- Kontaktperson enligt LSS, beslutsdatum 2020-02-28 
- Särskilt boende för äldre enligt SoL, beslutsdatum 2020-07-08 

Kommunen hade även 3 verkställda beslut att rapportera in. De gällde följande: 
- Kontaktperson enligt SoL 
- Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS 
- Kontaktperson enligt LSS 

Kommunen hade 2 beslut att rapportera som avslutats utan att verkställas. Båda 
besluten gällde kontaktperson enligt LSS.  
Fördelning för kön: 6 man, 2 kvinna 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-01-21 

 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, kommunens revisorer 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

1 (3)  

Socialnämnden 
  

2021-01-21 Dnr 2020/78-700 

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

Socialnämnden 

 
 
  

 

 

 
Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr 212000-1306 

Fax 0304-60 10 19 BG 641-9741 Tjörns kommun 
471 80 Skärhamn 

Kroksdalsvägen 1 
E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se 
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Rapportering av ej verkställda beslut till 
Inspektionen för vård och omsorg, kvartal 4 2020 

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

Sammanfattning 
Redovisning av kvartalsrapport 4 2020 av ej verkställda beslut enligt 4 
kap 1 § SoL och 9 § LSS. 

Kommunen hade 3 ej verkställda beslut att rapportera. De gällde 
följande: 

- Ledsagarservice enligt LSS, beslutsdatum 2019-10-21 (beslutet 
verkställt men verkställigheten avbröts 2020-08-01) 

- Kontaktperson enligt LSS, beslutsdatum 2020-02-28 

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

Kommunen hade även 3 verkställda beslut att rapportera in. De gällde 
följande: 

- Kontaktperson enligt SoL 

- Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS 

- Kontaktperson enligt LSS 

Kommunen hade 2 beslut att rapportera som avslutats utan att verkställas. 
Båda besluten gällde kontaktperson enligt LSS.  

Fördelning för kön: 6 man, 2 kvinna 

 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, kommunens revisorer 
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2021-01-21 Dnr 2020/78-700 

 

 

 
Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr 212000-1306 

Fax 0304-60 10 19 BG 641-9741 Tjörns kommun 
471 80 Skärhamn 

Kroksdalsvägen 1 
E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se 

 
 

 

Ärendet  
Kommunens socialnämnd är skyldig att varje kvartal anmäla till 
Inspektionen för vård och omsorg om en beviljad insats inte verkställts 
inom tre månader. Nämnden ska på motsvarande sätt också rapportera 
om en insats avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. När 
ett gynnande beslut, som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare 
verkställs ska detta rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg. En 
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 ledsagarservice enligt LSS: Den enskilde har själv velat 
finna lämplig ledsagare och har därför avböjt erbjudande från 
kommunen att rekrytera. Den enskilde har under december månad 
efterfrågat att kommunen ansvarar för rekrytering, vilket 
påbörjats. 

- Gällande kontaktperson enligt LSS: Erbjudande om 
kontaktperson har lämnats 2020-12-07, den enskilde har ännu inte 
tackat ja till insatsen.  

- Gällande särskilt boende för äldre enligt SoL: Den enskilde har 
ansökt om boende i annan kommun. I avvaktan på verkställighet 
från annan kommun verkställs korttidsboende där behov av stöd 
tillgodoses, för att undvika flera flyttar för brukaren.  

Orsak till att de två ärenden gällande kontaktperson enligt LSS avslutats 
utan att verkställas är 

- Den enskilde är i behov av annan hjälp från vården och vill därför 
avsluta insatsen. 

- Den enskilde anser sig inte vara i behov av insatsen och beslutet 
avslutas på den enskildes egen begäran.  
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2021-01-21 Dnr 2020/78-700 

 

 

 
Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr 212000-1306 

Fax 0304-60 10 19 BG 641-9741 Tjörns kommun 
471 80 Skärhamn 

Kroksdalsvägen 1 
E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se 

 
 

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

 

 

 

Shujaat Noormohamed 
Förvaltningschef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-03-11 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§42 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 

2021/57 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
upprättat förslag till reviderad arbetsordning för 
kommunfullmäktige i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtandet, 
med följande tillägg: omröstning kan också ske efter upprop och 
då avger ordförande sin röst sist. 

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

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

Sammanfattning 
Ett digitalt mötessystem har införskaffats till kommunfullmäktiges 
sammanträden som föranleder ett behov av att revidera den 
gällande arbetsordningen, i de delar som avser upprop och öppen 
omröstning. I den nu gällande arbetsordningen anges endast ett 
manuellt förfarande. De föreslagna ändringarna anges i bilaga 1 
till tjänsteutlåtandet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-03-04 
Kommunfullmäktiges arbetsordning - med föreslagna ändringar,  
bilaga 1 
Kommunfullmäktiges arbetsordning - nu gällande, bilaga 2 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
ändringen som avser omröstning men avslå ändringen som avser 
upprop. 

Björn Möller (-) fd (M), Rosalie Sanyang (S), Tanja Siladji Dahne (MP) 
föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla förvaltningens förslag till 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-03-11 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

beslut med följande tillägg: omröstning kan också ske efter upprop och 
då avger ordförande sin röst sist. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Björn Möllers (-) fd (M) 
med fleras förslag väljs. 

Protokollsanteckning 
Martin Johansson (-) fd (SD) anmäler protokollsanteckning enligt 
följande: 

”Sammanträdet med upprop skall äga rum så ljud- och bildöverföring 
sker i realtid och på ett sådant säkert sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra.” 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) 

 2021-03-04 Dnr 2021/57-003 

Kommunstyrelsen 

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

 

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

TU - Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
upprättat förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige i 
enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtandet. 

Sammanfattning 
Ett digitalt mötessystem har införskaffats till kommunfullmäktiges 
sammanträden som föranleder ett behov av att revidera den gällande 
arbetsordningen, i de delar som avser upprop och öppen omröstning. I 
den nu gällande arbetsordningen anges endast ett manuellt förfarande. 
De föreslagna ändringarna anges i bilaga 1 till tjänsteutlåtandet. 

Bilagor 
Kommunfullmäktiges arbetsordning - med föreslagna ändringar,  
bilaga 1 
Kommunfullmäktiges arbetsordning - nu gällande, bilaga 2 

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

 
Evike Sandor 
Tf kommunchef
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Kommunfullmäktiges arbetsordning 
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Sida 3 (20) 
Kommunfullmäktiges arbetsordning 

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Tjörns kommun 
Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan 
författning gäller bestämmelser i denna arbetsordning. 

 

Antalet ledamöter 
 
1 § 

Fullmäktige har 41 ledamöter. Antalet ersättare ska uppgå till minst 
hälften av antalet ledamöter. 

 

Presidium 
 
2 § 

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige 
bland ledamöterna en ordförande samt en förste och andre vice 
ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges presidium. Val av 
presidium ska förrättas på det första sammanträdet med nyvalda 
ledamöter.   
 
Ordförande och förste vice ordförande bör nomineras av 
majoritetsgruppen. Andre vice ordförande bör nomineras av den största 
oppositionsgruppen.  
 
Presidium väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod. 

 

Interimsordförande 
 
3 § 

Till dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör den som har varit 
ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresident) som ordförande.   
 
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den 
äldste av dem vara ålderspresident. 
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Sida 4 (20) 
Kommunfullmäktiges arbetsordning 

Fyllnadsval till presidiet 
 
4 § 

Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot 
eller från sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en 
annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som avgått.  
 
Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör 
ålderspresidenten ordförandens uppgifter. 

 

Presidiets uppgifter 
 
5 § 

Presidiet ska ha en aktiv roll med att planera kommunfullmäktiges arbete.  
 
Presidiet ska bland annat se till att det utarbetas en preliminär årlig 
agenda där principiella ärenden som kommer att behandlas av 
fullmäktige framgår. En preliminär agenda och ett årshjul ska också tas 
fram avseende principiella ärenden som beslutas under mandatperioden.  
 
Presidiet ska ha regelbunden dialog med partiernas gruppledare. 
 
Presidiet ska bereda revisorernas budget. 
 

Upphörande av uppdraget 
 
6 § 

Om en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör att vara valbar 
upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde, om inte 
fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar 
sitt uppdrag under återstoden av mandattiden. En sådan ansökan ska vara 
skriftlig och innehålla skälen för att uppdraget ska bestå. Ansökan ska 
göras i så god tid att den hinner behandlas av fullmäktige innan 
uppdraget upphör. Ansökan ges in till kommunkansliet/fullmäktiges 
sekreterare. 
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Sida 5 (20) 
Kommunfullmäktiges arbetsordning 

Tid för sammanträdena 
 
7 § 

Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad förutom juli och 
augusti. Senast vid novembersammanträdet bestämmer fullmäktige dag 
och tid för kommande års sammanträden. 
 
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder det 
nyvalda fullmäktige första gången mellan 15-31 oktober.  
 
Fullmäktiges sammanträde börjar som regel kl. 18.30 om inte fullmäktige 
har bestämt något annat och bör avslutas senast kl. 22.00. 
 

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde 
 
8 § 

Om det föreligger särskilda skäl kan fullmäktige besluta att 
sammanträdet förlängs, dock längst till kl. 23.00. 
 
Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla 
fortsatt sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som 
återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast, efter förslag från 
presidiet, när och var sammanträdet ska fortsätta. Huvudregeln bör då 
vara att sådant sammanträde hålls minst en vecka från det avbrutna 
sammanträdet. Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, 
utfärdar ordföranden ett tillkännagivande om det fortsatta sammanträdet 
på vanligt sätt. 
 
Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något 
tillkännagivande inte utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock 
underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när 
sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta 
sammanträdet. 

 

Extra sammanträde 
 
9 § 

Extra sammanträde ska hållas om kommunstyrelsen eller minst en 
tredjedel av ledamöterna i fullmäktige begär det eller om ordföranden 
anser att det behövs. 
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Sida 6 (20) 
Kommunfullmäktiges arbetsordning 

Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter 
samråd med vice ordförandena.  
 
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos 
ordföranden och ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som 
önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.   
 

Ändringar i sammanträdesordningen 
 
10 § 

Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice 
ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för 
sammanträdet. 
 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen 
eller tiden för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast 
underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgifter om beslutet 
ska snarast tillkännages på kommunens anslagstavla. 

 

Plats för sammanträde 
 
11 § 

Fullmäktige sammanträder i kommunhusets fullmäktigesal.  
 
Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan 
plats för ett visst sammanträde.  
 

Placering i sammanträdeslokalen 
 
12 § 

Fullmäktiges presidium bestämmer om ledamöternas placering i 
sammanträdeslokalen. Tjänstgörande ersättare tar ledamots plats. 
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Sida 7 (20) 
Kommunfullmäktiges arbetsordning 

Kallelse och tillkännagivande av sammanträdena 
 
13 § 

Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med 
fullmäktige och uppgifter om de ärenden som ska behandlas. 
Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på kommunens anslagstavla 
minst en vecka före sammanträdesdagen.  
 
Varje ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde minst en vecka 
före sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och 
plats för sammanträdet och om de ärenden som ska behandlas. Kallelsen 
skickas via digitalt möteshanteringssystem.  
 
Fullmäktige beslutar om i vilken/vilka ortstidningar som annonsering om 
sammanträden ska ske.  
 
Fullmäktige bestämmer i vilken utsträckning uppgifter om de ärenden 
som ska behandlas ska införas i ortstidningarna. Om särskilda skäl 
föreligger får dock ordföranden inför ett visst sammanträde begränsa 
annonseringen i ortstidningarna.  
 

Allmänhetens frågestund 
 
14 § 

Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens 
frågestund) vid följande sammanträden med fullmäktige: 
 
1. när fullmäktige behandlar årsredovisningen, eller 
2. när fullmäktige behandlar budgeten. 
3. Presidiet kan utöver detta besluta om allmänhetens frågestund vid 

frågor som är av särskilt intresse.  
 

I tillkännagivandet till dessa sammanträden ska anges att allmänhetens 
frågestund ska förekomma. Uppgift om detta ska också tas in i 
ortstidningarna. 
 
För att frågor skall få behandlas under allmänhetens frågestund ska 
allmänhetens ingivna frågor tydligt beröra årsredovisningen eller budget. 
Presidiet kan bestämma om andra ämnen kan bli föremål för 
allmänhetens frågor. 
 
Allmänhetens frågestund hålls innan fullmäktige behandlar det ärende 
där frågor från allmänheten får förekomma. 
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Sida 8 (20) 
Kommunfullmäktiges arbetsordning 

 
Ordförande beslutar när sammanträdet skall ajourneras för allmänhetens 
frågestund. 
 
Under frågestunden får inte överläggning eller debatt mellan ledamöterna 
förekomma. 
 
Frågeställaren ska närvara personligen för att få ställa sina frågor. Frågor 
bör lämnas in till kommunkansliet/fullmäktiges sekreterare senast 
måndag kl. 12.00 den vecka kommunfullmäktiges sammanträde äger 
rum. Presidiet har till uppgift att fördela frågorna för svar inför 
sammanträdet.  
 
Ordförande bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur 
frågestunden ska genomföras och låter kalla de förtroendevalda eller 
anställda hos kommunen som behövs för att lämna upplysningar. 
 
Frågor som inte avser ämnet för allmänhetens frågestund ska avvisas. 
 

Ärenden till sammanträde 
 
15 § 

Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när 
fullmäktige ska behandla ett ärende, om inte annat följer av lag eller 
annan författning. 
 

Handlingar till sammanträde 
 
16 § 

Fullmäktiges handlingar med kommunstyrelsens förslag till beslut i de 
ärenden som tagits in i tillkännagivandet bör tillställas varje ledamot och 
ersättare före sammanträdet. 
  
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska 
tillställas ledamöter och ersättare före sammanträdet.  
 
Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt. Om särskilda skäl 
föreligger kan pappershandlingar skickas.  
 
Fullmäktiges handlingar med kommunstyrelsens förslag till beslut bör 
vara tillgängliga för allmänheten på kommunens webbplats. 
 

55



 

 

 

Sida 9 (20) 
Kommunfullmäktiges arbetsordning 

Fullmäktiges handlingar med kommunstyrelsens förslag till beslut varje 
ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen 
under sammanträdet. 
 

Allmänpolitisk debatt 
 
17 § 

Presidiet får initiera och bjuda in ledamöterna i kommunfullmäktige till 
en allmänpolitisk debatt. 
 

Anmälan av hinder för tjänstgöring 
 
18 § 

En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del 
av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till 
kommunkansliet/fullmäktiges sekreterare.  
 
Respektive parti ansvarar för att ersättare informeras om att ordinarie 
ledamot är förhindrad att delta i sammanträdet. 
 

Inkallande av ersättare 
 
19 § 

Om en ledamot utan föregående anmälan eller så sen anmälan att kallelse 
inte är möjlig, uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för 
en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar 
ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.  
 
Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter 
sin tjänstgöring.  
 
Ordföranden bestämmer när en ledamot eller ersättare får inträda under 
ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för 
det, exempelvis vid budgetsammanträde, bör inträde ske under pågående 
handläggning av ett ärende.   
 
När ersättare tjänstgör har de samma rättigheter som ledamöter. 
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Sida 10 (20) 
Kommunfullmäktiges arbetsordning 

20 § 

Det som sagts om ledamot i 17 och 18 §§ gäller också för ersättare som 
kallats till tjänstgöring. 
 

Upprop 
 
21 § 

En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska 
finnas tillgänglig under hela sammanträdet.  
 
Upprop sker innan behandlingen av beslutsärenden påbörjas. Detta sker 
företrädesvis genom inloggning i voteringssystemet.   
 
I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan. 
Upprop ska också ske i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt 
sammanträde och när ordföranden anser att det behövs. 
 

Turordningen för handläggning av ärendena 
 
22 § 

Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de tagits upp i 
tillkännagivandet.  
 
Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera 
ärenden. 
 
Ordförande bestämmer när under ett sammanträde ett ärende som inte 
finns med i tillkännagivandet ska behandlas.  
 
Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under 
ett sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet.  
 
Överstiger behandlingen av en eller flera frågor och interpellationer en 
sammanlagd tid om 60 minuter får ordföranden i samråd med 
gruppledarna ändra turordningen för de återstående interpellationerna på 
dagordningen. 
 

Yttranderätt vid sammanträdena 
 
23 § 
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Sida 11 (20) 
Kommunfullmäktiges arbetsordning 

Fullmäktige får bestämma att andra än ledamöter ska ha rätt att delta i 
överläggningar men inte i besluten. 
 

24 § 

Ordföranden och vice ordföranden i en nämnd eller dess utskott, 
revisorerna samt de anställda i kommunen är skyldiga att lämna 
upplysningar vid fullmäktiges sammanträden, om fullmäktige begär det 
och om det inte finns något hinder mot det på grund av sekretess, eller 
om den berörde av särskilda skäl inte kan närvara. 
 

25 § 

Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige 
behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen.  
 
Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar 
ett ärende som berör revisorernas granskning eller revisorernas egen 
förvaltning. 
 
Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges 
behandling av revisionsberättelsen. 
 
Förtroendevald som inte är ledamot men mot vilken anmärkning riktas 
får delta i överläggningarna när revisionsberättelsen över den verksamhet 
som den förtroendevalde ansvarar för behandlas. 
 
Ordföranden och vice ordföranden i en nämnd får delta i 
överläggningarna när revisionsberättelsen över verksamheten i den egna 
nämnden behandlas.  
 

26 § 

Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning 
som behövs, kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna, 
nämndutskotten och fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt 
anställda hos kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. 
Detsamma gäller utomstående sakkunniga. 
 
Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter 
samråd med vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats 
för att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under 
överläggningarna. 
 

27 § 
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Sida 12 (20) 
Kommunfullmäktiges arbetsordning 

Kommunchefen får lämna sakupplysningar under överläggningarna i alla 
ärenden. 
 
Fullmäktiges sekreterare och kommunjuristen får yttra sig om lagligheten 
av det som förekommer vid sammanträdena. 
 

Talarordning och ordning vid sammanträdena 
 
28 § 

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den 
ordning i vilken han eller hon har anmält sig och har blivit uppropad. 
 
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till 
två repliker på högst två minuter vardera med anledning av vad en talare 
anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran 
om att få göra inlägget framställs. Samma replikrätt gäller även för 
frågeställare och svarare vid behandling av enkla frågor och 
interpellationer.  
 
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig 
efter tillsägelse av ordföranden får ordföranden ta ifrån talaren ordet. I 
övrigt får ingen avbryta en talare under hans eller hennes anförande. 
 
Ordföranden leder fullmäktiges sammanträden och ansvarar för 
ordningen vid sammanträdena. Ordföranden får utvisa den som uppträder 
störande och som inte rättar sig efter tillsägelse. 
 
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden 
ajournera eller upplösa sammanträdet. 
 

Yrkanden 
 
29 § 

När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går 
ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under 
överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats rätt.  
 
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte 
något yrkande ändras, återtas eller läggas till, om inte fullmäktige 
enhälligt beslutar att medge det. 
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Sida 13 (20) 
Kommunfullmäktiges arbetsordning 

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt 
ett yrkande avfatta det skriftligt. 

Deltagande i beslut 
 
30 § 

En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta 
till ordföranden, innan beslutet fattas. 
 
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i 
beslutet, om fullmäktige fattar det med acklamation. 
 

Öppen omröstning 
 
31 § 

När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöter 
som har utsetts att justera protokollet. 
 
Omröstningar genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter 
upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan. 
 
Ordföranden avger alltid sin röst sist. 
 
Innan omröstning sker ska voteringsproposition läsas upp och godkännas. 
 
Fullmäktige har voteringssystem. Efter anvisning av ordföranden avger 
ledamöterna sina röster genom att trycka på någon av knapparna Ja, Nej, 
Avstår. 
 
Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett 
klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får 
ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget. 
 
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny 
omröstning genomföras omedelbart. 
 
Vid felröstning kan detta anmälas för anteckning i protokollet. 
 
Omröstning kan också ske efter upprop och då avger ordförande sin röst 
sist.  
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Sida 14 (20) 
Kommunfullmäktiges arbetsordning 

Sluten omröstning 
 
32 § 

En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många 
namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten. 
 
En valsedel är ogiltig om den 
 
1. upptar namnet på någon som inte är valbar, 
2. upptar fler eller färre namn än det antal personer som ska väljas, eller 
3. upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 

 
Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av 
proportionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 

Motioner 
 
33 § 

En motion 
 
- ska vara skriftlig och innehålla namn på den eller de ledamöter som 

står bakom motionen, 
- får inte ta upp ämnen av olika slag, det ska tydligt framgå vilket 

specifikt ämne motionen avser, och 
- väcks genom att den ges in till kommunkansliet/fullmäktiges 

sekreterare eller vid ett sammanträde med fullmäktige. 

 
Motion som lämnas in senast fredag kl 12.00 veckan före fullmäktiges 
sammanträde anmäls vid detta sammanträde. Senare inlämnad motion 
anmäls vid nästkommande sammanträde. Vid anmälan av motion 
remitteras den för beredning. 
 
En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som 
ledamot vid ett sammanträde. Motionen anmäls då vid detta 
sammanträde. 
 
En motion ska om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta 
beslut inom ett år från det att motionen väcktes.  
 
Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte 
har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie 
sammanträden i april och oktober. 
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Sida 15 (20) 
Kommunfullmäktiges arbetsordning 

Om presidiet finner att en motion inte ska överlämnas för beredning 
föreslås fullmäktige besluta att motionen inte läggs och inte överlämnas 
till kommunstyrelsen för beredning. Det får ske om: 
 
- motionen inte är skriftlig, 
- den inte innehåller namn på den ledamot eller de ledamöter som står 

bakom motionen, 
- om motionen tar upp ämnen av olika slag, eller 
- om det inte tydligt framgår vilket specifikt ämne motionen avser.  
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Sida 16 (20) 
Kommunfullmäktiges arbetsordning 

Bolagens rätt att väcka ärenden 
 
34 § 

Styrelsen i ett sådant bolag som avses i 10 kap 2-6 §§ kommunallagen får 
väcka ärenden i fullmäktige om sådana ärenden som bolaget är skyldigt 
att se till att fullmäktige får ta ställning till. 
 

Interpellationer 
 
35 § 

En interpellation får ställas av en ledamot/tjänstgörande ersättare. En 
interpellation får endast ställas till ordförande i en nämnd, nämndutskott, 
fullmäktigeberedning eller bolagsstyrelse.  
 
Ordförande kan uppdra åt förste vice ordförande att besvara 
interpellationen. 
 
En interpellation  
 
- ska vara skriftlig, 
- ska innehålla namn på den ledamot som står bakom interpellationen, 
- ska ha ett bestämt innehåll och vara försedd med motivering,  
- ska avse ämnen som fullmäktiges, en nämnds eller en 

fullmäktigeberednings handläggning och bör endast ställas i 
angelägenheter av större intressen för kommunen, 

- får inte behandla frågor av olika slag, och 
- får inte avse ett ärende som rör myndighetsutövning mot enskild.  

 
En interpellation ska ges in till kommunkansliet/fullmäktiges sekreterare 
senast fredag kl 12.00 veckan före det sammanträde vid vilket ledamoten 
avser att ställa den.  
 
En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om 
ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.  
 
En interpellation bör besvaras under det sammanträde som följer närmast 
efter det då interpellationen ställdes. 
 
Ett svar på interpellationen ska vara skriftligt. Uppgift om att 
interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i 
tillkännagivandet om sammanträdet.  
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Sida 17 (20) 
Kommunfullmäktiges arbetsordning 

Den ledamot som har ställt interpellation bör få del av svaret senast 
fredagen före fullmäktiges nästkommande sammanträde.  
 
Om en interpellation avser förhållandena i ett hel- eller delägt bolag, får 
ordföranden i en nämnd till vilken interpellationen har ställts överlämna 
besvarandet till en av fullmäktige utsedd styrelseledamot i bolaget.  
 
En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då 
svaret på en interpellation behandlas oberoende av om ersättaren 
tjänstgör vid sammanträdet eller inte. 
 

Frågor 
 
36 § 

En fråga ska vara skriftlig och innehålla namn på den ledamot som står 
bakom frågan och riktas till ordföranden i en nämnd/bolagsstyrelse eller 
ordföranden i en fullmäktigeberedning eller till ordföranden i ett 
nämndutskott. Den ska ges in till kommunkansliet/fullmäktiges 
sekreterare senast tisdag kl 12.00 veckan den veckan fullmäktiges 
sammanträde äger rum vid vilket ledamoten avser att ställa den. 
 
En fråga skall vara kort formulerad och beröra ett ämne som enkelt kan 
besvaras utan att större utredningar måste ske. 
 
Frågor besvaras på nästkommande sammanträde.  
 
Svar på frågan behöver dock inte vara skriftligt.  
 
En tjänstgörande ersättare som har ställt en fråga vid det sammanträdet 
denne tjänstgjort får delta i överläggningen då svaret på frågan behandlas 
oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte.  
 
Vid fullmäktiges behandling av en fråga är det endast den ledamot som 
ställt frågan och den som skall svara frågan som ska delta i debatten. inte. 
 

Beredning av ärenden 
 
37 § 

Om kommunfullmäktige inte beslutar annat, avgör kommunstyrelsen hur 
ärenden som ska behandlas av fullmäktige ska beredas. 
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Sida 18 (20) 
Kommunfullmäktiges arbetsordning 

Återredovisning från nämnderna 
 
38 § 

Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas 
återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare 
bestämmelser härom anges i respektive nämnds reglemente. 
 

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning 
 
39 § 

Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning. 
 

Valberedning 
 
40 § 

På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige 
en valberedning för den löpande mandatperioden. 
 
Valberedningen består av en ledamot och en ersättare för varje parti. 
 
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande 
och en vice ordförande för den tid som de valts att vara ledamöter. 
 
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige 
ska behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valbe-
redningen eller fyllnadsval som inte är ordförandeval. 
 
Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan föregående 
beredning. 
 
Valberedningen bestämmer själva sina arbetsformer. 
 

Protokollsanteckning 
 
41 § 

En ledamot får göra ett särskilt uttalande i protokollet avseende ärenden 
som har beslutats av kommunfullmäktige. En sådan prokollsanteckning 
ska anmälas före sammanträdets slut och ledamoten ska därvid muntligen 
uppge anteckningens innebörd i huvudsak.  
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Sida 19 (20) 
Kommunfullmäktiges arbetsordning 

Protokollsanteckningen ska inges skriftligt senast två dagar före 
justeringen av protokollet. 
 
Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf som 
protokollsanteckningen avser, ska protokollsanteckningen skriftligt inges 
före justeringen av protokollet. 
 

Reservation 
 
42 § 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill 
motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen 
ska lämnas till kommunkansliet/fullmäktiges sekreterare senast två 
arbetsdagar före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av 
protokollet.  
 
Reservation ska anmälas innan sammanträden avslutas. 
 
Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf som 
reservationen avser, ska motiveringen skriftligt inges före justeringen av 
protokollet. 
 

Justering av protokoll 
 
43 § 

Sedan uppropet har förrättats väljer fullmäktige två ledamöter att 
tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och 
att i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar. 
 
Ordföranden bestämmer tid och plats för justering av protokollet från 
sammanträdet.  
 
Om en eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett 
sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som 
redovisar de delar av förhandlingarna som han eller hon har lett.  
 
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 
omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan fullmäktige justerar 
den.  
 
Ordföranden och justeringspersonerna ska vara samtidigt närvarande vid 
justeringen.  
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Sida 20 (20) 
Kommunfullmäktiges arbetsordning 

 
Uppstår delade meningar mellan justeringspersonerna om protokollets 
riktiga lydelse, får de olika meningarna antecknas i protokollet, s.k. 
justeringsanmärkning. 
 
Om ordförande anser att en sådan anmärkning är av väsentlig betydelse 
kan denna besluta att justeringen av paragrafen hänskjuts till fullmäktige. 
 

Expediering och publicering 
 
44 § 

Utdrag ur protokollet ska tillställas de myndigheter och andra parter som 
berörs av besluten i protokollet. 
 
Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid tillställas 
hela protokollet. Ordföranden eller annan på dennes uppdrag 
undertecknar fullmäktiges skrivelser och andra handlingar som upprättas 
i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat. 
 
Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll ska göras på 
kommunens anslagstavla senast andra dagen efter att protokollet har 
justerats.  
 
Härutöver ska hela protokollet publiceras på anslagstavlan i den 
utsträckning hinder ej möter på grund av lag eller annan författning.  
 
Fullmäktiges sammanträden dokumenteras med hjälp av bild- och 
ljudupptagning, som sedan publiceras på kommunens webbplats i den 
utsträckning hinder ej möter på grund av lag eller annan författning. 
 

Deltagande på distans 
 
45 § 

Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan 
se och höra varandra på lika villkor. 
 
Möjligheten att sammanträda på distans ska tillämpas restriktivt.
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Kommunfullmäktiges arbetsordning 
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Sida 3 (19) 
Kommunfullmäktiges arbetsordning 

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Tjörns kommun 
Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan 
författning gäller bestämmelser i denna arbetsordning. 

 

Antalet ledamöter 
 
1 § 

Fullmäktige har 41 ledamöter. Antalet ersättare ska uppgå till minst 
hälften av antalet ledamöter. 

 

Presidium 
 
2 § 

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige 
bland ledamöterna en ordförande samt en förste och andre vice 
ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges presidium. Val av 
presidium ska förrättas på det första sammanträdet med nyvalda 
ledamöter.   
 
Ordförande och förste vice ordförande bör nomineras av 
majoritetsgruppen. Andre vice ordförande bör nomineras av den största 
oppositionsgruppen.  
 
Presidium väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod. 

 

Interimsordförande 
 
3 § 

Till dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör den som har varit 
ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresident) som ordförande.   
 
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den 
äldste av dem vara ålderspresident. 
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Sida 4 (19) 
Kommunfullmäktiges arbetsordning 

Fyllnadsval till presidiet 
 
4 § 

Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot 
eller från sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en 
annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som avgått.  
 
Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör 
ålderspresidenten ordförandens uppgifter. 

 

Presidiets uppgifter 
 
5 § 

Presidiet ska ha en aktiv roll med att planera kommunfullmäktiges arbete.  
 
Presidiet ska bland annat se till att det utarbetas en preliminär årlig 
agenda där principiella ärenden som kommer att behandlas av 
fullmäktige framgår. En preliminär agenda och ett årshjul ska också tas 
fram avseende principiella ärenden som beslutas under mandatperioden.  
 
Presidiet ska ha regelbunden dialog med partiernas gruppledare. 
 
Presidiet ska bereda revisorernas budget. 
 

Upphörande av uppdraget 
 
6 § 

Om en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör att vara valbar 
upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde, om inte 
fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar 
sitt uppdrag under återstoden av mandattiden. En sådan ansökan ska vara 
skriftlig och innehålla skälen för att uppdraget ska bestå. Ansökan ska 
göras i så god tid att den hinner behandlas av fullmäktige innan 
uppdraget upphör. Ansökan ges in till kommunkansliet/fullmäktiges 
sekreterare. 
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Sida 5 (19) 
Kommunfullmäktiges arbetsordning 

Tid för sammanträdena 
 
7 § 

Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad förutom juli och 
augusti. Senast vid novembersammanträdet bestämmer fullmäktige dag 
och tid för kommande års sammanträden. 
 
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder det 
nyvalda fullmäktige första gången mellan 15-31 oktober.  
 
Fullmäktiges sammanträde börjar som regel kl. 18.30 om inte fullmäktige 
har bestämt något annat och bör avslutas senast kl. 22.00. 
 

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde 
 
8 § 

Om det föreligger särskilda skäl kan fullmäktige besluta att 
sammanträdet förlängs, dock längst till kl. 23.00. 
 
Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla 
fortsatt sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som 
återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast, efter förslag från 
presidiet, när och var sammanträdet ska fortsätta. Huvudregeln bör då 
vara att sådant sammanträde hålls minst en vecka från det avbrutna 
sammanträdet. Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, 
utfärdar ordföranden ett tillkännagivande om det fortsatta sammanträdet 
på vanligt sätt. 
 
Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något 
tillkännagivande inte utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock 
underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när 
sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta 
sammanträdet. 

 

Extra sammanträde 
 
9 § 

Extra sammanträde ska hållas om kommunstyrelsen eller minst en 
tredjedel av ledamöterna i fullmäktige begär det eller om ordföranden 
anser att det behövs. 
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Sida 6 (19) 
Kommunfullmäktiges arbetsordning 

Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter 
samråd med vice ordförandena.  
 
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos 
ordföranden och ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som 
önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.   
 

Ändringar i sammanträdesordningen 
 
10 § 

Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice 
ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för 
sammanträdet. 
 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen 
eller tiden för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast 
underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgifter om beslutet 
ska snarast tillkännages på kommunens anslagstavla. 

 

Plats för sammanträde 
 
11 § 

Fullmäktige sammanträder i kommunhusets fullmäktigesal.  
 
Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan 
plats för ett visst sammanträde.  
 

Placering i sammanträdeslokalen 
 
12 § 

Fullmäktiges presidium bestämmer om ledamöternas placering i 
sammanträdeslokalen. Tjänstgörande ersättare tar ledamots plats. 
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Sida 7 (19) 
Kommunfullmäktiges arbetsordning 

Kallelse och tillkännagivande av sammanträdena 
 
13 § 

Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med 
fullmäktige och uppgifter om de ärenden som ska behandlas. 
Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på kommunens anslagstavla 
minst en vecka före sammanträdesdagen.  
 
Varje ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde minst en vecka 
före sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och 
plats för sammanträdet och om de ärenden som ska behandlas. Kallelsen 
skickas via digitalt möteshanteringssystem.  
 
Fullmäktige beslutar om i vilken/vilka ortstidningar som annonsering om 
sammanträden ska ske.  
 
Fullmäktige bestämmer i vilken utsträckning uppgifter om de ärenden 
som ska behandlas ska införas i ortstidningarna. Om särskilda skäl 
föreligger får dock ordföranden inför ett visst sammanträde begränsa 
annonseringen i ortstidningarna.  
 

Allmänhetens frågestund 
 
14 § 

Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens 
frågestund) vid följande sammanträden med fullmäktige: 
 
1. när fullmäktige behandlar årsredovisningen, eller 
2. när fullmäktige behandlar budgeten. 
3. Presidiet kan utöver detta besluta om allmänhetens frågestund vid 

frågor som är av särskilt intresse.  
 

I tillkännagivandet till dessa sammanträden ska anges att allmänhetens 
frågestund ska förekomma. Uppgift om detta ska också tas in i 
ortstidningarna. 
 
För att frågor skall få behandlas under allmänhetens frågestund ska 
allmänhetens ingivna frågor tydligt beröra årsredovisningen eller budget. 
Presidiet kan bestämma om andra ämnen kan bli föremål för 
allmänhetens frågor. 
 
Allmänhetens frågestund hålls innan fullmäktige behandlar det ärende 
där frågor från allmänheten får förekomma. 
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Sida 8 (19) 
Kommunfullmäktiges arbetsordning 

 
Ordförande beslutar när sammanträdet skall ajourneras för allmänhetens 
frågestund. 
 
Under frågestunden får inte överläggning eller debatt mellan ledamöterna 
förekomma. 
 
Frågeställaren ska närvara personligen för att få ställa sina frågor. Frågor 
bör lämnas in till kommunkansliet/fullmäktiges sekreterare senast 
måndag kl. 12.00 den vecka kommunfullmäktiges sammanträde äger 
rum. Presidiet har till uppgift att fördela frågorna för svar inför 
sammanträdet.  
 
Ordförande bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur 
frågestunden ska genomföras och låter kalla de förtroendevalda eller 
anställda hos kommunen som behövs för att lämna upplysningar. 
 
Frågor som inte avser ämnet för allmänhetens frågestund ska avvisas. 
 

Ärenden till sammanträde 
 
15 § 

Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när 
fullmäktige ska behandla ett ärende, om inte annat följer av lag eller 
annan författning. 
 

Handlingar till sammanträde 
 
16 § 

Fullmäktiges handlingar med kommunstyrelsens förslag till beslut i de 
ärenden som tagits in i tillkännagivandet bör tillställas varje ledamot och 
ersättare före sammanträdet. 
  
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska 
tillställas ledamöter och ersättare före sammanträdet.  
 
Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt. Om särskilda skäl 
föreligger kan pappershandlingar skickas.  
 
Fullmäktiges handlingar med kommunstyrelsens förslag till beslut bör 
vara tillgängliga för allmänheten på kommunens webbplats. 
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Sida 9 (19) 
Kommunfullmäktiges arbetsordning 

Fullmäktiges handlingar med kommunstyrelsens förslag till beslut varje 
ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen 
under sammanträdet. 
 

Allmänpolitisk debatt 
 
17 § 

Presidiet får initiera och bjuda in ledamöterna i kommunfullmäktige till 
en allmänpolitisk debatt. 
 

Anmälan av hinder för tjänstgöring 
 
18 § 

En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del 
av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till 
kommunkansliet/fullmäktiges sekreterare.  
 
Respektive parti ansvarar för att ersättare informeras om att ordinarie 
ledamot är förhindrad att delta i sammanträdet. 
 

Inkallande av ersättare 
 
19 § 

Om en ledamot utan föregående anmälan eller så sen anmälan att kallelse 
inte är möjlig, uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för 
en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar 
ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.  
 
Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter 
sin tjänstgöring.  
 
Ordföranden bestämmer när en ledamot eller ersättare får inträda under 
ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för 
det, exempelvis vid budgetsammanträde, bör inträde ske under pågående 
handläggning av ett ärende.   
 
När ersättare tjänstgör har de samma rättigheter som ledamöter. 
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Sida 10 (19) 
Kommunfullmäktiges arbetsordning 

20 § 

Det som sagts om ledamot i 17 och 18 §§ gäller också för ersättare som 
kallats till tjänstgöring. 
 

Upprop 
 
21 § 

En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska 
finnas tillgänglig under hela sammanträdet.  
 
I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan. 
Upprop ska också ske i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt 
sammanträde och när ordföranden anser att det behövs. 
 

Turordningen för handläggning av ärendena 
 
22 § 

Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de tagits upp i 
tillkännagivandet.  
 
Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera 
ärenden. 
 
Ordförande bestämmer när under ett sammanträde ett ärende som inte 
finns med i tillkännagivandet ska behandlas.  
 
Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under 
ett sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet.  
 
Överstiger behandlingen av en eller flera frågor och interpellationer en 
sammanlagd tid om 60 minuter får ordföranden i samråd med 
gruppledarna ändra turordningen för de återstående interpellationerna på 
dagordningen. 
 

Yttranderätt vid sammanträdena 
 
23 § 

Fullmäktige får bestämma att andra än ledamöter ska ha rätt att delta i 
överläggningar men inte i besluten. 
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Sida 11 (19) 
Kommunfullmäktiges arbetsordning 

24 § 

Ordföranden och vice ordföranden i en nämnd eller dess utskott, 
revisorerna samt de anställda i kommunen är skyldiga att lämna 
upplysningar vid fullmäktiges sammanträden, om fullmäktige begär det 
och om det inte finns något hinder mot det på grund av sekretess, eller 
om den berörde av särskilda skäl inte kan närvara. 
 

25 § 

Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige 
behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen.  
 
Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar 
ett ärende som berör revisorernas granskning eller revisorernas egen 
förvaltning. 
 
Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges 
behandling av revisionsberättelsen. 
 
Förtroendevald som inte är ledamot men mot vilken anmärkning riktas 
får delta i överläggningarna när revisionsberättelsen över den verksamhet 
som den förtroendevalde ansvarar för behandlas. 
 
Ordföranden och vice ordföranden i en nämnd får delta i 
överläggningarna när revisionsberättelsen över verksamheten i den egna 
nämnden behandlas.  
 

26 § 

Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning 
som behövs, kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna, 
nämndutskotten och fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt 
anställda hos kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. 
Detsamma gäller utomstående sakkunniga. 
 
Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter 
samråd med vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats 
för att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under 
överläggningarna. 
 

27 § 

Kommunchefen får lämna sakupplysningar under överläggningarna i alla 
ärenden. 
 

78



 

 

 

Sida 12 (19) 
Kommunfullmäktiges arbetsordning 

Fullmäktiges sekreterare och kommunjuristen får yttra sig om lagligheten 
av det som förekommer vid sammanträdena. 
 

Talarordning och ordning vid sammanträdena 
 
28 § 

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den 
ordning i vilken han eller hon har anmält sig och har blivit uppropad. 
 
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till 
två repliker på högst två minuter vardera med anledning av vad en talare 
anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran 
om att få göra inlägget framställs. Samma replikrätt gäller även för 
frågeställare och svarare vid behandling av enkla frågor och 
interpellationer.  
 
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig 
efter tillsägelse av ordföranden får ordföranden ta ifrån talaren ordet. I 
övrigt får ingen avbryta en talare under hans eller hennes anförande. 
 
Ordföranden leder fullmäktiges sammanträden och ansvarar för 
ordningen vid sammanträdena. Ordföranden får utvisa den som uppträder 
störande och som inte rättar sig efter tillsägelse. 
 
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden 
ajournera eller upplösa sammanträdet. 
 

Yrkanden 
 
29 § 

När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går 
ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under 
överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats rätt.  
 
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte 
något yrkande ändras, återtas eller läggas till, om inte fullmäktige 
enhälligt beslutar att medge det. 
 
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt 
ett yrkande avfatta det skriftligt. 
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Sida 13 (19) 
Kommunfullmäktiges arbetsordning 

Deltagande i beslut 
 
30 § 

En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta 
till ordföranden, innan beslutet fattas. 
 
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i 
beslutet, om fullmäktige fattar det med acklamation. 
 

Öppen omröstning 
 
31 § 

När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöter 
som har utsetts att justera protokollet. 
 
Omröstningar genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter 
upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan. 
 
Ordföranden avger alltid sin röst sist. 
 
Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett 
klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får 
ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget. 
 
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny 
omröstning genomföras omedelbart. 
 

Sluten omröstning 
 
32 § 

En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många 
namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten. 
 
En valsedel är ogiltig om den 
 
1. upptar namnet på någon som inte är valbar, 
2. upptar fler eller färre namn än det antal personer som ska väljas, eller 
3. upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 

 
Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av 
proportionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 
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Sida 14 (19) 
Kommunfullmäktiges arbetsordning 

Motioner 
 
33 § 

En motion 
 
- ska vara skriftlig och innehålla namn på den eller de ledamöter som 

står bakom motionen, 
- får inte ta upp ämnen av olika slag, det ska tydligt framgå vilket 

specifikt ämne motionen avser, och 
- väcks genom att den ges in till kommunkansliet/fullmäktiges 

sekreterare eller vid ett sammanträde med fullmäktige. 

 
Motion som lämnas in senast fredag kl 12.00 veckan före fullmäktiges 
sammanträde anmäls vid detta sammanträde. Senare inlämnad motion 
anmäls vid nästkommande sammanträde. Vid anmälan av motion 
remitteras den för beredning. 
 
En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som 
ledamot vid ett sammanträde. Motionen anmäls då vid detta 
sammanträde. 
 
En motion ska om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta 
beslut inom ett år från det att motionen väcktes.  
 
Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte 
har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie 
sammanträden i april och oktober. 
 
Om presidiet finner att en motion inte ska överlämnas för beredning 
föreslås fullmäktige besluta att motionen inte läggs och inte överlämnas 
till kommunstyrelsen för beredning. Det får ske om: 
 
- motionen inte är skriftlig, 
- den inte innehåller namn på den ledamot eller de ledamöter som står 

bakom motionen, 
- om motionen tar upp ämnen av olika slag, eller 
- om det inte tydligt framgår vilket specifikt ämne motionen avser.  
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Sida 15 (19) 
Kommunfullmäktiges arbetsordning 

Bolagens rätt att väcka ärenden 
 
34 § 

Styrelsen i ett sådant bolag som avses i 10 kap 2-6 §§ kommunallagen får 
väcka ärenden i fullmäktige om sådana ärenden som bolaget är skyldigt 
att se till att fullmäktige får ta ställning till. 
 

Interpellationer 
 
35 § 

En interpellation får ställas av en ledamot/tjänstgörande ersättare. En 
interpellation får endast ställas till ordförande i en nämnd, nämndutskott, 
fullmäktigeberedning eller bolagsstyrelse.  
 
Ordförande kan uppdra åt förste vice ordförande att besvara 
interpellationen. 
 
En interpellation  
 
- ska vara skriftlig, 
- ska innehålla namn på den ledamot som står bakom interpellationen, 
- ska ha ett bestämt innehåll och vara försedd med motivering,  
- ska avse ämnen som fullmäktiges, en nämnds eller en 

fullmäktigeberednings handläggning och bör endast ställas i 
angelägenheter av större intressen för kommunen, 

- får inte behandla frågor av olika slag, och 
- får inte avse ett ärende som rör myndighetsutövning mot enskild.  

 
En interpellation ska ges in till kommunkansliet/fullmäktiges sekreterare 
senast fredag kl 12.00 veckan före det sammanträde vid vilket ledamoten 
avser att ställa den.  
 
En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om 
ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.  
 
En interpellation bör besvaras under det sammanträde som följer närmast 
efter det då interpellationen ställdes. 
 
Ett svar på interpellationen ska vara skriftligt. Uppgift om att 
interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i 
tillkännagivandet om sammanträdet.  
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Sida 16 (19) 
Kommunfullmäktiges arbetsordning 

Den ledamot som har ställt interpellation bör få del av svaret senast 
fredagen före fullmäktiges nästkommande sammanträde.  
 
Om en interpellation avser förhållandena i ett hel- eller delägt bolag, får 
ordföranden i en nämnd till vilken interpellationen har ställts överlämna 
besvarandet till en av fullmäktige utsedd styrelseledamot i bolaget.  
 
En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då 
svaret på en interpellation behandlas oberoende av om ersättaren 
tjänstgör vid sammanträdet eller inte. 
 

Frågor 
 
36 § 

En fråga ska vara skriftlig och innehålla namn på den ledamot som står 
bakom frågan och riktas till ordföranden i en nämnd/bolagsstyrelse eller 
ordföranden i en fullmäktigeberedning eller till ordföranden i ett 
nämndutskott. Den ska ges in till kommunkansliet/fullmäktiges 
sekreterare senast tisdag kl 12.00 veckan den veckan fullmäktiges 
sammanträde äger rum vid vilket ledamoten avser att ställa den. 
 
En fråga skall vara kort formulerad och beröra ett ämne som enkelt kan 
besvaras utan att större utredningar måste ske. 
 
Frågor besvaras på nästkommande sammanträde.  
 
Svar på frågan behöver dock inte vara skriftligt.  
 
En tjänstgörande ersättare som har ställt en fråga vid det sammanträdet 
denne tjänstgjort får delta i överläggningen då svaret på frågan behandlas 
oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte.  
 
Vid fullmäktiges behandling av en fråga är det endast den ledamot som 
ställt frågan och den som skall svara frågan som ska delta i debatten. inte. 
 

Beredning av ärenden 
 
37 § 

Om kommunfullmäktige inte beslutar annat, avgör kommunstyrelsen hur 
ärenden som ska behandlas av fullmäktige ska beredas. 
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Sida 17 (19) 
Kommunfullmäktiges arbetsordning 

Återredovisning från nämnderna 
 
38 § 

Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas 
återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare 
bestämmelser härom anges i respektive nämnds reglemente. 
 

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning 
 
39 § 

Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning. 
 

Valberedning 
 
40 § 

På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige 
en valberedning för den löpande mandatperioden. 
 
Valberedningen består av en ledamot och en ersättare för varje parti. 
 
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande 
och en vice ordförande för den tid som de valts att vara ledamöter. 
 
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige 
ska behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valbe-
redningen eller fyllnadsval som inte är ordförandeval. 
 
Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan föregående 
beredning. 
 
Valberedningen bestämmer själva sina arbetsformer. 
 

Protokollsanteckning 
 
41 § 

En ledamot får göra ett särskilt uttalande i protokollet avseende ärenden 
som har beslutats av kommunfullmäktige. En sådan prokollsanteckning 
ska anmälas före sammanträdets slut och ledamoten ska därvid muntligen 
uppge anteckningens innebörd i huvudsak.  
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Sida 18 (19) 
Kommunfullmäktiges arbetsordning 

Protokollsanteckningen ska inges skriftligt senast två dagar före 
justeringen av protokollet. 
 
Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf som 
protokollsanteckningen avser, ska protokollsanteckningen skriftligt inges 
före justeringen av protokollet. 
 

Reservation 
 
42 § 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill 
motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen 
ska lämnas till kommunkansliet/fullmäktiges sekreterare senast två 
arbetsdagar före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av 
protokollet.  
 
Reservation ska anmälas innan sammanträden avslutas. 
 
Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf som 
reservationen avser, ska motiveringen skriftligt inges före justeringen av 
protokollet. 
 

Justering av protokoll 
 
43 § 

Sedan uppropet har förrättats väljer fullmäktige två ledamöter att 
tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och 
att i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar. 
 
Ordföranden bestämmer tid och plats för justering av protokollet från 
sammanträdet.  
 
Om en eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett 
sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som 
redovisar de delar av förhandlingarna som han eller hon har lett.  
 
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 
omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan fullmäktige justerar 
den.  
 
Ordföranden och justeringspersonerna ska vara samtidigt närvarande vid 
justeringen.  
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Sida 19 (19) 
Kommunfullmäktiges arbetsordning 

 
Uppstår delade meningar mellan justeringspersonerna om protokollets 
riktiga lydelse, får de olika meningarna antecknas i protokollet, s.k. 
justeringsanmärkning. 
 
Om ordförande anser att en sådan anmärkning är av väsentlig betydelse 
kan denna besluta att justeringen av paragrafen hänskjuts till fullmäktige. 
 

Expediering och publicering 
 
44 § 

Utdrag ur protokollet ska tillställas de myndigheter och andra parter som 
berörs av besluten i protokollet. 
 
Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid tillställas 
hela protokollet. Ordföranden eller annan på dennes uppdrag 
undertecknar fullmäktiges skrivelser och andra handlingar som upprättas 
i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat. 
 
Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll ska göras på 
kommunens anslagstavla senast andra dagen efter att protokollet har 
justerats.  
 
Härutöver ska hela protokollet publiceras på anslagstavlan i den 
utsträckning hinder ej möter på grund av lag eller annan författning.  
 
Fullmäktiges sammanträden dokumenteras med hjälp av bild- och 
ljudupptagning, som sedan publiceras på kommunens webbplats i den 
utsträckning hinder ej möter på grund av lag eller annan författning. 
 

Deltagande på distans 
 
45 § 

Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan 
se och höra varandra på lika villkor.  

Möjligheten att sammanträda på distans ska tillämpas restriktivt.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-03-11 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§34 

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) m.fl. om 
förbättrat företagsklimat och ökat företagande 

2020/326 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
motionen anses besvarad med hänvisning till förvaltningens 
tjänsteutlåtande. 

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

Barnkonventionen 
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och 
kommit fram till att beslutet inte påverkar barn negativt. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) med flera, har lämnat en motion 
angående ökat nyföretagande med yrkandena att 
näringslivsstrategen, förutom sina befintliga arbetsuppgifter skall 
finna förslag på hur antalet personer som väljer att starta företag 
på Tjörn kan bli fler samt att barn- och utbildningsnämnden får i 
uppgift att verka för att fler gymnasieelever skall prova UF-
företagande. 

Motionen har skickats på remiss till barn- och 
utbildningsnämnden. Deras svar är att då Tjörn inte har en egen 
gymnasieskola utan Tjörns elever väljer gymnasieutbildningar på 
skolor som ligger i andra kommuner, kan nämnden inte påverka 
hur dessa huvudmän bedriver sin verksamhet. Det vill säga om de 
väljer att arbeta med Ung Företagsamhet som är organisationen 
bakom UF-företagande. De lyfter i sitt svar att flera av de skolor, 
bland annat Nösnäsgymnasiet, som Tjörns elever väljer har dock 
ett mycket gott samarbete med Ung Företagsamhet. 

Tjörns kommun har också ett samarbetsavtal med Ung 
Företagsamhet sedan många år tillbaka, där kommunen bidrar 
med 15000 kronor till deras verksamhet. Avtalet är anpassat 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-03-11 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

utifrån befolkningsmängd och liknande avtal finns med 
majoriteten av Göteborgsregionens kommuner. 

I näringslivsstrategens nuvarande uppdrag finns redan uppdraget 
att stimulera nyföretagandet inom kommunen. Detta görs bland 
annat genom att regelbundet marknadsföra så kallade ny-
startskurser i Vi på Tjörn samt marknadsföra Nyföretagarcentrum 
och Skatteverkets utbildningar riktade till nystartade företag i 
andra kanaler. Vi har även upplåtit lokaler i kommunhuset för 
nystartsrådgivning. Tjörns kommun har ett högt nyföretagande 
och hamnar ofta bland de 70 kommuner med högst nyföretagande 
i Sverige, och kanske än viktigare – många av våra nystartade 
företag finns sedan kvar i många år, det vill säga att 
överlevnadsgraden är hög. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-25, § 34 
Barn och utbildningsnämnden 2021-01-21 § 6 
Kommunfullmäktige 2020-11-26, § 211 

Samverkan 
Barn och utbildningsförvaltningen FSG 2021-01-13 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-02-10 
Motion från Martin Johansson med flera avseende ett förbättrat 
företagsklimat och ökat nyföretagande 
Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsförvaltningen 2021-01-12 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Magne Hallberg (KD), Tanja Siladji Dahne (MP), Rosalie Sanyang (S) 
föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till 
beslut. 

Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
motionens första att-sats; ”att näringslivsstrategen utöver befintliga 
uppgifter också ska arbeta med att finna förslag på hur antalet personer 
som väljer att starta företag kan bli fler.” och därmed anses motionen 
besvarad. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-03-11 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Magne Hallbergs (KD) 
med fleras förslag väljs. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-02-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§34 

Svar på motion från Martin Johansson (SD) m.fl. om 
förbättrat företagsklimat och ökat företagande 

2020/326 

Beslut 
Kommunstyrelses arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad med 
hänvisning till förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Barnkonventionen 
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och 
kommit fram till att beslutet inte påverkar barn negativt. 

Sammanfattning 
Martin Johansson med flera, har lämnat en motion angående ökat 
nyföretagande med yrkandena att näringslivsstrategen, förutom 
sina befintliga arbetsuppgifter skall finna förslag på hur antalet 
personer som väljer att starta företag på Tjörn kan bli fler samt att 
Barn- och utbildningsnämnden får i uppgift att verka för att fler 
gymnasieelever skall prova UF-företagande. 

Motionen har skickats på remiss till Barn- och 
utbildningsnämnden. Deras svar är att då Tjörn inte har en egen 
gymnasieskola utan Tjörns elever väljer gymnasieutbildningar på 
skolor som ligger i andra kommuner, kan nämnden inte påverka 
hur dessa huvudmän bedriver sin verksamhet. Det vill säga om de 
väljer att arbeta med Ung Företagsamhet som är organisationen 
bakom UF-företagande. De lyfter i sitt svar att flera av de skolor, 
bland annat Nösnäsgymnasiet, som Tjörns elever väljer har dock 
ett mycket gott samarbete med Ung Företagsamhet. 

Tjörns kommun har också ett samarbetsavtal med Ung 
Företagsamhet sedan många år tillbaka, där kommunen bidrar 
med 15000 kronor till deras verksamhet. Avtalet är anpassat 
utifrån befolkningsmängd och liknande avtal finns med 
majoriteten av Göteborgsregionens kommuner. 

I näringslivsstrategens nuvarande uppdrag finns redan uppdraget 
att stimulera nyföretagandet inom kommunen. Detta görs bland 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-02-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

annat genom att regelbundet marknadsföra så kallade ny-
startskurser i Vi på Tjörn samt marknadsföra Nyföretagarcentrum 
och Skatteverkets utbildningar riktade till nystartade företag i 
andra kanaler. Vi har även upplåtit lokaler i kommunhuset för 
nystartsrådgivning. Tjörns kommun har ett högt nyföretagande 
och hamnar ofta bland de 70 kommuner med högst nyföretagande 
i Sverige, och kanske än viktigare – många av våra nystartade 
företag finns sedan kvar i många år, det vill säga att 
överlevnadsgraden är hög. 

Tidigare beslut 
Barn och utbildningsnämnden 2021-01-21 § 6 
Kommunfullmäktige 2020-11-26, § 211 

Samverkan 
Barn och utbildningsförvaltningen FSG 2021-01-13 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2002-01-11 
Motion från Martin Johansson med flera avseende ett förbättrat 
företagsklimat och ökat nyföretagande 
Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsförvaltningen 2021-01-12 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (-) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut. 
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Tjänsteutlåtande – Svar på motion från Martin 
Johansson med flera om förbättrat företagsklimat 
och ökat företagande 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelses arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad med hänvisning 
till förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Sammanfattning 
Martin Johansson med flera, har lämnat en motion angående ökat 
nyföretagande med yrkandena att näringslivsstrategen, förutom sina 
befintliga arbetsuppgifter skall finna förslag på hur antalet personer som 
väljer att starta företag på Tjörn kan bli fler samt att Barn- och 
utbildningsnämnden får i uppgift att verka för att fler gymnasieelever 
skall prova UF-företagande. 

Motionen har skickats på remiss till Barn- och utbildningsnämnden. 
Deras svar är att då Tjörn inte har en egen gymnasieskola utan Tjörns 
elever väljer gymnasieutbildningar på skolor som ligger i andra 
kommuner, kan nämnden inte påverka hur dessa huvudmän bedriver sin 
verksamhet. Det vill säga om de väljer att arbeta med Ung Företagsamhet 
som är organisationen bakom UF-företagande. De lyfter i sitt svar att 
flera av de skolor, bland annat Nösnäsgymnasiet, som Tjörns elever 
väljer har dock ett mycket gott samarbete med Ung Företagsamhet. 

Tjörns kommun har också ett samarbetsavtal med Ung Företagsamhet 
sedan många år tillbaka, där kommunen bidrar med 15000 kronor till 
deras verksamhet. Avtalet är anpassat utifrån befolkningsmängd och 
liknande avtal finns med majoriteten av Göteborgsregionens kommuner. 

I näringslivsstrategens nuvarande uppdrag finns redan uppdraget att 
stimulera nyföretagandet inom kommunen. Detta görs bland annat genom 
att regelbundet marknadsföra så kallade ny-startskurser i Vi på Tjörn 
samt marknadsföra Nyföretagarcentrum och Skatteverkets utbildningar 
riktade till nystartade företag i andra kanaler. Vi har även upplåtit lokaler 
i kommunhuset för nystartsrådgivning. Tjörns kommun har ett högt 
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nyföretagande och hamnar ofta bland de 70 kommuner med högst 
nyföretagande i Sverige, och kanske än viktigare – många av våra 
nystartade företag finns sedan kvar i många år, det vill säga att 
överlevnadsgraden är hög. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-11-26, § 211 
Barn och utbildningsnämnden 2021-01-21 § 6 

Samverkan 
Barn och utbildningsförvaltningen FSG 2021-01-13 

Bilagor 
Motion från Martin Johansson med flera avseende ett förbättrat 
företagsklimat och ökat nyföretagande 

Beslut från Barn- och utbildningsnämnden 2021-01-21 

 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit 
fram till att beslutet inte påverkar barn negativt. 

 

 

 

Evike Sandor 
Tf kommunchef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-01-21  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§6 
 
Remiss till barn- och utbildningsnämnden - motion från Martin 
Johansson (SD) m.fl. om förbättrat företagsklimat och ökat 
företagande 
 
2020/371 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till förvaltningens tjänsteutlåtande. 

 
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 
Kommunfullmäktige har översänt en motion från Martin Johansson (SD) med 
flera om förbättrat företagsklimat och ökat företagande, med följande 
yrkande:  
Att Barn- och utbildningsnämnden får i uppgift att verka för att fler gymnasieelever 
ska prova UF-företagande.  
Remissvar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2 april 2020. 
 
Barn- och utbildningsnämndens svar på remissen om att nämnden ska verka för att 
fler gymnasieelever ska prova UF-företagande 
UF-företagande är ett samarbete gymnasieskolor har med Ung Företagsamhet, 
vilket ger elever som deltar en inblick i att vara egen företagare.  
Tjörns kommun har emellertid ingen egen gymnasieskola utan Tjörns elever väljer 
gymnasieutbildningar på skolor som ligger i andra kommuner. Detta innebär att 
Tjörns kommun köper platser av andra kommunala eller fristående huvudmän. Hur 
de bedriver sin verksamhet kan inte barn- och utbildningsnämnden på Tjörn 
påverka.  
De flesta av Tjörns elever väljer att läsa ett program på Nösnäsgymnasiet i 
Stenungsund, vilka aktivt och med framgång arbetar med UF-företagande inom 
ramen för flera av sina program. Det här är något som barn- och 
utbildningsnämnden ser som positivt och tror avspeglar sig i att det finns så många 
småföretag i Tjörns kommun.  
 
 
Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-11-26 dnr 2020/326 
 
Samverkan 
FSG 2021-01-13 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-01-21  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
 

 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Remissvar – Motion från Martin Johansson (SD) 
med flera om förbättrat företagsklimat och ökat 
företagande 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till förvaltningens 
tjänsteutlåtande. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har översänt en motion från Martin Johansson 
(SD) med flera om förbättrat företagsklimat och ökat företagande, 
med följande yrkande:  
Att Barn- och utbildningsnämnden får i uppgift att verka för att fler 
gymnasieelever ska prova UF-företagande.  
Remissvar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2 april 2020. 
Barn- och utbildningsnämndens svar på remissen om att nämnden 
ska verka för att fler gymnasieelever ska prova UF-företagande 

UF-företagande är ett samarbete gymnasieskolor har med Ung 
Företagsamhet, vilket ger elever som deltar en inblick i att vara egen 
företagare.  

Tjörns kommun har emellertid ingen egen gymnasieskola utan Tjörns 
elever väljer gymnasieutbildningar på skolor som ligger i andra 
kommuner. Detta innebär att Tjörns kommun köper platser av andra 
kommunala eller fristående huvudmän. Hur de bedriver sin verksamhet 
kan inte barn- och utbildningsnämnden på Tjörn påverka.  

De flesta av Tjörns elever väljer att läsa ett program på Nösnäsgymnasiet 
i Stenungsund, vilka aktivt och med framgång arbetar med UF-
företagande inom ramen för flera av sina program. Det här är något som 
barn- och utbildningsnämnden ser som positivt och tror avspeglar sig i att 
det finns så många småföretag i Tjörns kommun.  
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Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-11-26 dnr 2020/326 

Samverkan 
FSG 2021-01-13 

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

 

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

 

Lena Ericsson 
Förvaltningschef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-11-26 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§211 

Anmälan av motion från Martin Johansson (SD) m.fl. om 
förbättrat företagsklimat och ökat företagande 

2020/326 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till 
kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Martin Johansson (SD), Thord Jansson (SD), Rikard Simensen (SD) och 
Christer Olsson (SD) har lämnat in en motion om förbättrar 
företagsklimat och ökat företagande, med följande yrkande: 

”Att näringslivsstrategen utöver befintliga uppgifter också ska arbeta 
med att finna förslag på hur antalet personer som väljer att starta 
företag på Tjörn kan bli fler. 

Att Barn- och utbildningsnämnden får i uppgift att verka för att fler 
gymnasieelever ska prova UF-företagande.”  

Beslutsunderlag 
Motion den 18 november 2020. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-03-11 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§35 

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om 
ändring av riktlinjer för flaggning 

2020/267 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen. 

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

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

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om ändring 
av riktlinjer för flaggning, med följande yrkande: 

”Att kommunfullmäktige ändrar i kommunens flaggningsschema 
att övergå till att hissa den svenska nationalvimpeln på daglig 
basis utanför kommunhuset. 

Att kommunfullmäktige beslutar att Sveriges nationalflagga skall 
vaja på kommunens flaggstänger på Nordens dag den 23 mars. 
https://gbgbohuslan.norden.se/  

Att kommunfullmäktige ändrar och övergår till ett nytt 
flaggningsschema (se nedan) utöver andra flaggningsdagar:  

När ingen särskild flaggning skall följande förslag på 
flaggningsschema råda:  

Vid kommunhuset Skärhamn (ståendes med ryggen mot 
byggnaden) 

1 januari - 31 december 

Stång l: Nationvimpel 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-03-11 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Stång 2: kommunflaggan 

Stång 3: Säker och trygg-flaggan 

Stång 4: EU-flaggan 

Stång 5: Tourist info-flaggan 

Stång 6: Nationvimpel 

Vimpel kan vara hissad dygnet runt, dock inte samtidigt med 
flaggan. Det blå fältet ska vara vänt uppåt.  

Att kommunfullmäktige även ändrar i dokumentet riktlinjerna för 
flaggning, att föreningsflaggor får hissas vid speciella fall utanför 
kommunhuset.” 

Förvaltningens kommentar till motionen: 

Tjörns kommun har i dagsläget en riktlinje för flaggning som 
utgår från: 

- Lagen om Sveriges flagga, SFS 1982:269 

- Förordningen (1982:270) om allmänna flaggdagar 

- Rekommendationer från Stiftelsen Sveriges Nationaldag. 

Riksarkivets riktlinjer för flaggning samt utredningen Rikets 
vapen och flagga (SOU 1966:62) som hänvisar till flaggning vid 
statliga offentliga byggnader har också beaktats. 

Förvaltningen bedömer att det saknas skäl att göra avsteg från de 
utförliga bestämmelser och rekommendationer som Tjörns 
kommuns riktlinjer för flaggning utgår ifrån. Motionen föreslår 
därmed avslås.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-25, § 35 
Kommunfullmäktige 2020-10-15, § 175 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-03-11 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-02-11 
Riktlinjer för flaggning i Tjörns kommun 
Motion 2020-10-08 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magne Hallberg (KD), Tanja Siladji Dahne (MP), Rosalie Sanyang (S) 
föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 

Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Magne Hallbergs (KD) 
med fleras förslag väljs. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-02-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§35 

Svar på motion från Martin Johansson (SD) om ändring 
av riktlinjer för flaggning 

2020/267 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

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

Sammanfattning 
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om ändring av 
riktlinjer för flaggning, med följande yrkande: 

”Att kommunfullmäktige ändrar i kommunens flaggningsschema 
att övergå till att hissa den svenska nationalvimpeln på daglig 
basis utanför kommunhuset. 

Att kommunfullmäktige beslutar att Sveriges nationalflagga skall 
vaja på kommunens flaggstänger på Nordens dag den 23 mars. 
https://gbgbohuslan.norden.se/  

Att kommunfullmäktige ändrar och övergår till ett nytt 
flaggningsschema (se nedan) utöver andra flaggningsdagar:  

När ingen särskild flaggning skall följande förslag på 
flaggningsschema råda:  

Vid kommunhuset Skärhamn (ståendes med ryggen mot 
byggnaden) 

1 januari - 31 december 

Stång l: Nationvimpel 

Stång 2: kommunflaggan 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-02-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Stång 3: Säker och trygg-flaggan 

Stång 4: EU-flaggan 

Stång 5: Tourist info-flaggan 

Stång 6: Nationvimpel 

Vimpel kan vara hissad dygnet runt, dock inte samtidigt med 
flaggan. Det blå fältet ska vara vänt uppåt.  

Att kommunfullmäktige även ändrar i dokumentet riktlinjerna för 
flaggning, att föreningsflaggor får hissas vid speciella fall utanför 
kommunhuset.” 

Förvaltningens kommentar till motionen: 

Tjörns kommun har i dagsläget en riktlinje för flaggning som 
utgår från: 

- Lagen om Sveriges flagga, SFS 1982:269 

- Förordningen (1982:270) om allmänna flaggdagar 

- Rekommendationer från Stiftelsen Sveriges Nationaldag. 

Riksarkivets riktlinjer för flaggning samt utredningen Rikets 
vapen och flagga (SOU 1966:62) som hänvisar till flaggning vid 
statliga offentliga byggnader har också beaktats. 

Förvaltningen bedömer att det saknas skäl att göra avsteg från de 
utförliga bestämmelser och rekommendationer som Tjörns 
kommuns riktlinjer för flaggning utgår ifrån. Motionen föreslår 
därmed avslås.  

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-10-15, § 175 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-02-11 
Riktlinjer för flaggning i Tjörns kommun 
Motion 2020-10-08 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-02-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (-) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut. 
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 2021-02-11 Dnr 2020/267-129 

Kommunstyrelsen 

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

 

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

TU - Svar på motion från Martin Johansson (SD) om 
ändring av riktlinjer för flaggning  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om ändring av riktlinjer 
för flaggning, med följande yrkande: 

”Att kommunfullmäktige ändrar i kommunens flaggningsschema att 
övergå till att hissa den svenska nationalvimpeln på daglig basis 
utanför kommunhuset. 

Att kommunfullmäktige beslutar att Sveriges nationalflagga skall vaja 
på kommunens flaggstänger på Nordens dag den 23 mars. 
https://gbgbohuslan.norden.se/  

Att kommunfullmäktige ändrar och övergår till ett nytt 
flaggningsschema (se nedan) utöver andra flaggningsdagar:  

När ingen särskild flaggning skall följande förslag på flaggningsschema 
råda:  

Vid kommunhuset Skärhamn (ståendes med ryggen mot byggnaden) 

1 januari - 31 december 

Stång l: Nationvimpel 

Stång 2: kommunflaggan 

Stång 3: Säker och trygg-flaggan 

Stång 4: EU-flaggan 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (3) 

 2021-02-11 Dnr 2020/267-129

Stång 5: Tourist info-flaggan 

Stång 6: Nationvimpel 

Vimpel kan vara hissad dygnet runt, dock inte samtidigt med flaggan. 
Det blå fältet ska vara vänt uppåt.  

Att kommunfullmäktige även ändrar i dokumentet riktlinjerna för 
flaggning, att föreningsflaggor får hissas vid speciella fall utanför 
kommunhuset.” 

Förvaltningens kommentar till motionen: 

Tjörns kommun har i dagsläget en riktlinje för flaggning som utgår 
från: 

- Lagen om Sveriges flagga, SFS 1982:269 

- Förordningen (1982:270) om allmänna flaggdagar 

- Rekommendationer från Stiftelsen Sveriges Nationaldag. 

Riksarkivets riktlinjer för flaggning samt utredningen Rikets vapen och 
flagga (SOU 1966:62) som hänvisar till flaggning vid statliga offentliga 
byggnader har också beaktats. 

Förvaltningen bedömer att det saknas skäl att göra avsteg från de 
utförliga bestämmelser och rekommendationer som Tjörns kommuns 
riktlinjer för flaggning utgår ifrån. Motionen föreslår därmed avslås.  

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-10-15, § 175 

Bilagor 
Riktlinjer för flaggning i Tjörns kommun 
Motion 2020-10-08 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 (3) 

 2021-02-11 Dnr 2020/267-129

 

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

 
 
Evike Sandor 
Tf kommunchef
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1 Inledning

Flaggning är en internationell företeelse och principerna för flaggning är i 
stort sett lika världen över. Den svenska flaggan har en lång tradition och 
ett stort symbolvärde för många människor i vårt samhälle. 
Kommunflagga kallas en flagga som står för en viss kommun. I Sverige 
anses alla kommuner som har ett heraldiskt kommunvapen därigenom 
automatiskt ha en kvadratisk flagga som motsvarar vapenskölden. 
Denna typ av flagga kallas vapenflagga eller baner.

Riktlinjer för flaggning i Tjörns kommun syftar till att konkretisera hur 
kommunen applicerar de rekommendationer som finns kring flaggning och 
som omgärdar Svenska flaggans bruk.

1.1 Omfattning
Riktlinjerna gäller för Tjörns kommun och kommunala bolag vad gäller 
flaggning i kommunens officiella flaggstänger och övriga flaggstänger i 
kommunens och kommunala bolags ägo.

Vid kommunens officiella flaggstänger flaggas dagligen enligt dessa 
riktlinjer.

1.1.1 Kommunens officiella flaggstänger
Kommunens officiella flaggstänger finns vid kommunens arbetsplatser; 
kommunhuset i Skärhamn, skolor, äldreboenden och Sundsby säteri samt 
vid Tjörnbrons rastplats, Skåpesundsbron, hamnen i Kyrkesund, 
Tjörns entré vid Myggenäs pendelstation och infarten till Södra Hamnen i 
Skärhamn. Även vid Räddningstjänsten finns officiella flaggstänger.

1.2 Lagar, förordningar och rekommendationer
Riktlinjerna för flaggning i Tjörns kommun utgår från Lagen om Sveriges 
flagga, SFS 1982:269, förordningen (1982:270) om allmänna flaggdagar 
samt rekommendationer från Stiftelsen Sveriges Nationaldag. Riksarkivets 
riktlinjer för flaggning samt utredningen Rikets vapen och flagga (SOU 
1966:62) som hänvisar till flaggning vid statliga offentliga byggnader har 
också beaktats.

Sida 3 (10)

112



2 Förhållningssätt

2.1 Tider för hissning och halning
Flaggan ska vara hissad under dygnets ljusa timmar. Flaggor som är 
hissade efter mörkrets inbrott bör vara belysta. Som en riktlinje brukar 
Försvarsmaktens regler anges:

 mars – oktober: flaggan hissas kl. 08.00
 november – februari: flaggan hissas kl. 09.00
 flaggan halas ned vid solens nedgång, dock senast kl. 21.00

2.2 Hantering av flaggor och vimplar
Flaggor ska behandlas med respekt. De ska hissas ordentligt i topp mot 
flaggstångsknoppen med flagglinan sträckt. Endast en flagga får hissas på 
varje stång.

Vid vindhastighet 16 meter/ sekund ska flaggor och vimplar tas ned.

2.3 Flaggors rangordning
Det finns många typer av flaggor med olika värdighet. Rangordningen, 
enligt Riksarkivet, är: nationsflaggor, FN, EU, landskapsflaggor, 
länsflaggor, kommunflaggor och myndighetsflaggor som är officiella 
flaggor. Av dessa används främst svenska flaggan, EU-flaggan och 
kommunflaggan vid officiella flaggstänger i Tjörns kommun.

När svenska flaggan hissas utöver allmänna flaggdagar kan detta ske vid 
sidan av andra flaggor. Om antalet flaggstänger är udda hissas svenska 
flaggan på den mittersta stången. Är antalet flaggstänger jämna hissas 
svenska flaggan på flaggstången närmast till höger från mitten (ståendes 
med ryggen mot byggnaden). Om de yttersta flaggstängerna står tomma 
hissas svenska flaggan på dessa. Inget särskilt tillstånd krävs för att flagga 
med andra nationers flaggor.

2.3.1 Nationsvimplar
Nationsvimplar har en historisk förankring men ersätter aldrig 
nationsflaggor. Godkänd svensk vimpel består av ett långsträckt band med 
ett blått och ett gult fält avsmalnande mot spetsen. Vimplar används vid 
utvalda kommunala flaggstänger och får vara hissad dygnet runt. När 
svensk vimpel är hissad ska det blåa fältet vara uppåt. Så kallade 
korsvimplar ska inte användas.
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2.4 Allmänna flaggdagar
I Sverige regleras allmänna flaggdagar genom förordningen (1982:270) 
som utfärdats av regeringen. På allmänna flaggdagar ska svenska flaggor 
hissas på kommunens samtliga officiella flaggstänger. 

 1 januari Nyårsdagen
 28 januari Kung Carl XVI Gustafs namnsdag
 12 mars Kronprinsessan Victorias namnsdag
 Påskdagen Söndag i perioden 22 mar – 25 april
 30 april Kung Carl XVI Gustafs födelsedag
 1 maj Första maj
 Pingstdagen 49 dagar efter påskdagen
 29 maj Veterandagen
 6 juni Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag
 Midsommardagen Lördag i perioden 20 – 26 juni
 14 juli Kronprinsessan Victorias födelsedag
 8 augusti Drottning Silvias namnsdag
 Val till riksdagen Andra söndagen i september under valår
 24 oktober FN-dagen
 6 november Gustav Adolfsdagen
 10 december Nobeldagen
 23 december Drottning Silvias födelsedag
 25 december Juldagen

2.5 Flaggningsdagar utöver allmänna flaggdagar
Utöver de allmänna flaggdagarna har kommunen möjlighet att flagga för 
specifika dagar eller händelser.

2.5.1 Inofficiella flaggdagar
 8 mars Internationella kvinnodagen

Svenska flaggor hissas på kommunens samtliga 
officiella flaggstänger. 

 9 maj EU-dagen
Där en officiell flaggstång finns hissas 
EU-flaggan. Där flera flaggstänger finns hissas 
svenska flaggan och EU-flaggan till lika antal. 
Är antalet flaggstänger udda hissas svenska 
flaggan i majoritet.
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 17 maj HBTQ-dagen
Där en officiell flaggstång finns hissas 
regnbågsflaggan. Där flera flaggstänger finns 
hissas regnbågsflaggan och svenska flaggan till 
lika antal. Är antalet flaggstänger udda hissas 
svenska flaggan i majoritet.

 8 - 12 juni West pride (Pridefestival i Göteborg)
Vid kommunhuset: regnbågsflaggan hissas 
tillsammans med kommunflaggan som hissas 
på två flaggstänger samt EU-flaggan, flaggan 
för Säker och trygg kommun och flaggan med 
”Tourist information”. 
Vid övriga officiella flaggstänger i kommunen: 
flaggas enligt 2.6.1 Flaggningsschema utöver 
nämnda flaggningsdagar.

2.5.2 Internationellt besök
Vid internationellt besök hissas både svensk flagga och gästnationens 
flagga vid berörd arbetsplats i kommunen. Om bara en flaggstång finns 
hissas svenska flaggan. Vid flaggning med flera länders flaggor intar 
svenska flaggan hedersplatsen. Övriga nationsflaggor hissas i 
bokstavsordning efter namn på värdlandets språk. Exempelvis i 
bokstavsordning flaggorna Lettland, Spanien och Tyskland (istället för 
enligt nationsspråk – Deutchland, España, Latvija eller engelska – 
Germany, Latvia, Spain). Inget lands flagga får förekomma fler gånger än 
något annat lands flagga, med undantag av den svenska flaggan.

2.5.3 Dödsfall/begravning
Vid flaggning på halv stång hissas flaggan i topp för att omedelbart efter 
sänkas så att mitten av flaggans kortsida är mot 2⁄3 av stångens höjd.

Vid dödsfall och begravning på allmän flaggdag har flaggning på halv 
stång företräde.

Vid flaggning på halv stång meddelar ansvarig chef kundcenter vem som 
berörs. Flaggning sker på den aktuella arbetsplatsen enligt följande:

Vem omfattas
Samtliga kommunanställda, även medarbetare som varit sjukskrivna eller 
uppburit tidsbegränsad sjukersättning vid bortgången omfattas. Regeln 
omfattar inte medarbetare som avgått med hel pension.
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Vid dödsfall
a) flaggning på halv stång dödsdagen på en flaggstång vid den aktuella
arbetsplatsen.

b) alternativt kalenderdagen efter dödsfallet, om det inte är lördag, söndag,
helgdag eller annan "stängd" dag, på en flaggstång vid den aktuella
arbetsplatsen.

Om det finns flera flaggstänger vid arbetsplatsen är övriga flaggstänger 
utan flagg.

Vid begravning
Sedvanlig flaggning under förutsättning att ansvarig chef meddelar 
begravningsdag och tidpunkt för begravning till den som utför flaggning.

Då begravningen är avslutad hissas flaggan i topp, för att antingen 
omedelbart halas ned eller förbli hissad i topp och sedan halas ned på 
vanlig tid. 

2.5.4 Skolavslutning
På skolavslutningsdagar för Tjörns kommuns skolor hissas svenska 
flaggan på kommunens samtliga officiella flaggstänger.

2.5.5 Val
Vid val i Sverige hissas svenska flaggan på kommunens samtliga officiella 
flaggstänger.

Då val hålls i Sverige till Europaparlamentet hissas EU-flaggan och 
svenska flaggan till lika antal på kommunens officiella flaggstänger. 
Är antalet flaggstänger udda hissas svenska flaggan i majoritet. Där det 
endast finns en flaggstång hissas svenska flaggan.

2.5.6 Kommunfullmäktiges sammanträden
När kommunfullmäktige för Tjörn sammanträder hissas följande vid 
kommunhusets flaggstänger; en svensk flagga, en EU-flagga och fyra 
kommunflaggor.

2.5.7 Evenemang
Vid evenemang som kommunen äger hissas evenemangsflagga och 
svenska flaggan på kommunens officiella flaggstänger vid infarten till 
Södra Hamnen i Skärhamn och Tjörns entré vid Myggenäs pendelstation 
och då i sällskap med svenska flaggan. Svenska flaggan hissas på en 
flaggstång på respektive plats.

Vid evenemang som kommunen sponsrar och vid övriga evenemang som 
äger rum i kommunen hissas inte evenemangsflagga.
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Vid särprofilering/framtagning av flagga för exempelvis evenemang eller 
projekt ska den grafiska profilen följas och informationsavdelningen 
konsulteras.

2.6 Övrig flaggning
Tjörns kommun är certifierad för sin Turistbyrå samt som Säker och trygg 
kommun och har genom detta uppdrag specifika flaggor. Dessa är 
underställda nationsflaggor, EU-flaggan och kommunflaggan. 

Flaggning med organisationsflaggor, företagsflaggor, reklamflaggor och 
person- eller släktflaggor på kommunens officiella flaggstänger får 
inte ske.

Flaggning vid jubileer, dödsfall etcetera kan ske på andra än kommunens 
officiella flaggstänger efter beslut av verksamhetsansvarig. Utöver 
kommunens bestämda flaggningstillfällen kan kommunchefen fatta beslut 
om flaggning vid särskilt tillfälle och/eller med särskild flagg.

2.6.1 Flaggningsschema utöver nämnda flaggningsdagar
När ingen särskild flaggning råder gäller följande flaggningsschema:

Vid kommunhuset Skärhamn (ståendes med ryggen mot byggnaden)

 1 januari – 31 december Stång 1: kommunflaggan

Stång 2: kommunflaggan

Stång 3: kommunflaggan

Stång 4: EU-flaggan

Stång 5: Säker och trygg-flaggan

Stång 6: Tourist info-flaggan

Vid infarten till Södra hamnen Skärhamn
 1 april – 30 september Vimplar för de nordiska länderna 

inklusive Sverige hissas, varav 
svenska vimpeln pryder 
flaggstång 1, 4 och 7. 

 1 oktober – 31 mars Inga flaggor hissas.

Vid Räddningstjänstens stationer

 1 januari – 31 december Kommunflaggan eller
Räddningstjänstens flagga hissas.
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Vid kommunens övriga officiella flaggstänger

 1 januari – 31 december Kommunflaggan hissas.
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3 Ansvar, implementering och 
uppföljning

Yttersta ansvaret för flaggning på samtliga kommunägda officiella 
flaggstänger och för flaggning utöver flaggdagar bär kommunchefen. 

Riktlinjerna finns tillgängliga på kommunens intranät och hemsida. 
Varje förvaltning eller bolag ansvarar för att riktlinjerna efterlevs.

Vartannat år gör dokumentansvarig en översyn av dokumentet och anger 
om det behöver förändras eller inte.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2020-10-15  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§175 
 
Anmälan av motion från Martin Johansson (SD) om ändring av 
riktlinjer för flaggning 
 
2020/267 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till 
kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning 
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om ändring av riktlinjer för 
flaggning, med följande yrkande: 
 
”Att kommunfullmäktige ändrar i kommunens flaggningsschema att övergå till att 
hissa den svenska nationalvimpeln på daglig basis utanför kommunhuset. 
  
Att kommunfullmäktige beslutar att Sveriges nationalflagga skall vaja på 
kommunens flaggstänger på Nordens dag den 23 mars. 
https://gbgbohuslan.norden.se/  
 
Att kommunfullmäktige ändrar och övergår till ett nytt flaggningsschema (se nedan) 
utöver andra flaggningsdagar:  
 
När ingen särskild flaggning skall följande förslag på flaggningsschema råda:  
Vid kommunhuset Skärhamn (ståendes med ryggen mot byggnaden) 
1 januari - 31 december 
Stång l: Nationvimpel 
Stång 2: kommunflaggan 
Stång 3: Säker och trygg-flaggan 
Stång 4: EU-flaggan 
Stång 5: Tourist info-flaggan 
Stång 6: Nationvimpel 
Vimpel kan vara hissad dygnet runt, dock inte samtidigt med flaggan. Det blå fältet 
ska vara vänt uppåt.  
 
Att kommunfullmäktige även ändrar i dokumentet riktlinjerna för flaggning, att 
föreningsflaggor får hissas vid speciella fall utanför kommunhuset.” 
 
Beslutsunderlag 
Motion den 8 oktober 2020. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-03-11 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§36 

Svar på motion från Benny Halldin (S) om utredning för 
att förbättra möjligheterna till lyckade chefsrekryteringar 

2020/263 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla 
motionens förslag enligt följande: 

1. Kommunfullmäktige tillsätter en utredning med mål angivna i 
motionen. 

2. Utredningen avrapporteras till kommunfullmäktige under 
2021. 

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

Sammanfattning 
Motion 2020/263 gällande ”Utredning för att förbättra 
möjligheterna till lyckade chefsrekryteringar i Tjörns kommun” 

Tjörns kommun tillämpar metoden ”kompetensbaserad 
rekrytering” som kännetecknas av struktur och jämställdhet.  

Vid chefsrekrytering ska en representant från HR samt fackliga 
representanter medverka i rekryteringsprocessen, enligt Tjörns 
kommuns rekryteringsrutin. Personalavdelningen erbjuder s.k. 
personlighetstester vid rekrytering av chefer eller andra typer av 
tjänster.  

Vid rekrytering av chefer på högre nivå medverkar även politiker.  

Tjörns kommun har en personalpolicy som också hänvisar till vår 
rekryterings rutin och rekryteringsprocess, se bilaga. 

Vid rekrytering av Kommunchef, Förvaltningschefer samt VD för 
de kommunala bolagen används externa rekryteringsföretag, för 
att kvalitetssäkra processen ytterligare. Detta kan även bidra till 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-03-11 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

fler ansökningar, då dessa hanteras av extern part och därmed inte 
alltid ses som allmänna handlingar i och med det första urvalet. 
Politiker deltar i denna process för tillsättning av kommunchef, 
förvaltningschef och VD. 

Personalavdelningen avråder att Tjörns kommun genomför en 
”opartisk utredning för att kartlägga vilka förbättringspunkter 
som finns gällande chefsrekryteringar”. Kommunen har en tydlig 
rekryteringsrutin och process, samt genomför en 
medarbetarundersökning 2021. 

Motionen anses därmed besvarad. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-25, § 36 
Kommunfullmäktige 2020-10-15, § 176 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-11-10 
Rekryterings rutin och rekryteringsprocess 
Motion från Benny Halldin (S) om utredning för att förbättra 
möjligheterna till lyckade chefsrekryteringar 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansson (-) fd (SD) och Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 

Rikard Larsson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Martin Johanssons (-) fd 
(SD) och Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

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

Nej-röst för Rikard Larssons (S) förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-03-11 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Omröstningsresultat 
5 Ja-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), George Strömbom 
(C), Tanja Siladji Dahne (MP), Martin Johansson (-) fd (SD). 

6 Nej-röster, Magne Hallberg (KD), Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson 
(S), Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson (TP), Björn Möller (-) fd (M). 

Rikard Larssons (S) förslag väljs. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-02-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§36 

Svar på motion från Benny Halldin (S) om utredning för 
att förbättra möjligheterna till lyckade chefsrekryteringar 

2020/263 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad 
med hänvisning till förvaltningens tjänsteutlåtande. 

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 
Motion 2020/263 gällande ”Utredning för att förbättra 
möjligheterna till lyckade chefsrekryteringar i Tjörns kommun” 

Tjörns kommun tillämpar metoden ”kompetensbaserad 
rekrytering” som kännetecknas av struktur och jämställdhet.  

Vid chefsrekrytering ska en representant från HR samt fackliga 
representanter medverka i rekryteringsprocessen, enligt Tjörns 
kommuns rekryteringsrutin. Personalavdelningen erbjuder s.k. 
personlighetstester vid rekrytering av chefer eller andra typer av 
tjänster.  

Vid rekrytering av chefer på högre nivå medverkar även politiker.  

Tjörns kommun har en personalpolicy som också hänvisar till vår 
rekryterings rutin och rekryteringsprocess, se bilaga. 

Vid rekrytering av Kommunchef, Förvaltningschefer samt VD för 
de kommunala bolagen används externa rekryteringsföretag, för 
att kvalitetssäkra processen ytterligare. Detta kan även bidra till 
fler ansökningar, då dessa hanteras av extern part och därmed inte 
alltid ses som allmänna handlingar i och med det första urvalet. 
Politiker deltar i denna process för tillsättning av kommunchef, 
förvaltningschef och VD. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-02-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Personalavdelningen avråder att Tjörns kommun genomför en 
”opartisk utredning för att kartlägga vilka förbättringspunkter 
som finns gällande chefsrekryteringar”. Kommunen har en tydlig 
rekryteringsrutin och process, samt genomför en 
medarbetarundersökning 2021. 

Motionen anses därmed besvarad. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-10-15, § 176 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-11-10 
Rekryterings rutin och rekryteringsprocess 
Motion från Benny Halldin (S) om utredning för att förbättra 
möjligheterna till lyckade chefsrekryteringar 

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

Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) 
förslag väljs. 
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Svar på motion från Benny Halldin (S) om 
utredning för att förbättra möjligheterna till lyckade 
chefsrekryteringar  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad med hänvisning 
till förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Sammanfattning 
Motion 2020/263 gällande ”Utredning för att förbättra möjligheterna till 
lyckade chefsrekryteringar i Tjörns kommun” 

Tjörns kommun tillämpar metoden ”kompetensbaserad rekrytering” som 
kännetecknas av struktur och jämställdhet.  

Vid chefsrekrytering ska en representant från HR samt fackliga 
representanter medverka i rekryteringsprocessen, enligt Tjörns kommuns 
rekryteringsrutin. Personalavdelningen erbjuder s.k. personlighetstester 
vid rekrytering av chefer eller andra typer av tjänster.  

Vid rekrytering av chefer på högre nivå medverkar även politiker.  

Tjörns kommun har en personalpolicy som också hänvisar till vår 
rekryterings rutin och rekryteringsprocess, se bilaga. 

Vid rekrytering av Kommunchef, Förvaltningschefer samt VD för de 
kommunala bolagen används externa rekryteringsföretag, för att 
kvalitetssäkra processen ytterligare. Detta kan även bidra till fler 
ansökningar, då dessa hanteras av extern part och därmed inte alltid ses 
som allmänna handlingar i och med det första urvalet. Politiker deltar i 
denna process för tillsättning av kommunchef, förvaltningschef och VD. 

Personalavdelningen avråder att Tjörns kommun genomför en ”opartisk 
utredning för att kartlägga vilka förbättringspunkter som finns gällande 
chefsrekryteringar”. Kommunen har en tydlig rekryteringsrutin och 
process, samt genomför en medarbetarundersökning 2021. 

Motionen anses därmed besvarad. 
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Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-10-15, § 176 

Bilagor 
Rekryterings rutin och rekryteringsprocess 
Motion från Benny Halldin (S) om utredning för att förbättra 
möjligheterna till lyckade chefsrekryteringar 

Beslutet skickas till 
Personalavdelningen 

Ärendet  
Motionen vill att det tillsätts en opartisk utredning för att kartlägga vilka 
förbättringspunkter som finns. Kartläggningen ska generera minskade 
kostnader gällande chefsrekryteringar och på sikt skapa en bättre 
arbetsmiljö för våra medarbetare inom kommunen.  

Utredningen ska belysa nedan punkter:  

•Hur vår rekryteringsprocess ser ut. 

•Hur samspelet mellan ledande politiker och chefstjänstemän fungerar. 

•Hur arbetssituationen för våra chefstjänstemän ser ut. 

•Hur de fortlöpande utvärderingarna av chefstjänstemän och ledande 
politiker fungerar. 

•Hur beslut om avveckling av chefstjänstemän går till 

Rekryteringsprocessen och rutinen för Tjörns kommun 

Tjörns kommun tillämpar metoden ”kompetensbaserad rekrytering” som 
kännetecknas av struktur och jämställdhet. Detta för att så långt som 
möjligt undvika felrekrytering. Vid chefsrekrytering ska en representant 
från HR samt fackliga representanter medverka i rekryteringsprocessen, 
enligt Tjörns kommuns rekryteringsrutin. Personalavdelningen erbjuder s 
k personlighetstester vid rekrytering av chefer eller andra typer av 
tjänster. Personlighetstester genomförs via ett upphandlat verktyg som 
personalavdelningen är certifierade inom, för genomförandet och 
återkoppling av resultat till arbetsgivare och sökande. 

Vid rekrytering av chefer på högre nivå medverkar även politiker.  

Tjörns kommun har en personalpolicy som också hänvisar till vår 
rekryterings rutin och rekryteringsprocess, se bilaga. 

Vid rekrytering av kommunchef, förvaltningschefer samt VD för de 
kommunala bolagen används externa rekryteringsföretag, för att 
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kvalitetssäkra processen ytterligare. Detta kan även bidra till fler 
ansökningar, då dessa hanteras av extern part och därmed inte ses som 
allmänna handlingar i och med det första urvalet. Politiker deltar i denna 
process för tillsättning av kommunchef, förvaltningschef och VD. 

När cheferna tillträder sina tjänster så anordnar personalavdelningen 
diverse kompetenshöjande insatser, som introduktion för nya chefer, 
utbildningar i arbetsmiljö, arbetsrätt och Tjörns kommuns olika 
processer. Utifrån kompetensförsörjningsplanen så anordnas ett 
kommungemensamt mentorskapsprogram, mellan Tjörn, Kungälv, Orust 
och Lilla Edet. Detta syftar bland annat till att stärka chefen i sin roll och 
ses som en värdefull möjlighet för nya chefer.  

Samspel mellan politiker och chefstjänstpersoner 

Samspelet mellan chefstjänstepersoner och politiker behöver bli bättre 
för att skapa en bra arbetsmiljö. Dialogen sker idag genom olika forum så 
som nämnder och styrelser men också i olika projekt. På flera håll 
fungerar dialogen och samverkan bra men i vissa fall gör den det inte.  

Det finns behov av dialog och insatser för att skapa ett bättre 
samarbetsklimat mellan chefer, tjänstepersoner och politiker. Förslagsvis 
kan dialogen fortsätta i kommunstyrelsens arbetsutskott där dialogen 
redan har påbörjats.  

Att visa respekt för varandra och kommunicera kring varandras roller 
samt tydliggöra rollerna är viktigt för samspelet mellan politiker och 
chefstjänstepersoner.  

Arbetssituationen för våra chefstjänstepersoner 

Vid genomförandet av t ex medarbetarsamtal, avstämningar och 
ledningsmöten med närmaste chef sker det förlöpande information från 
chef till högre chef om arbetssituation, arbetsmiljö och arbetsbelastning.  

Medarbetarundersökningen som genomförs 2021 kommer också belysa 
chefernas arbetssituation, där deras chef tillsammans med respektive 
chefsgrupp skriver handlingsplan för att eventuellt utveckla och förbättra 
deras arbetsmiljö. Skyddsronder och vårt systematiska arbetsmiljöarbete 
berör chefer likväl som medarbetare. 

Fortlöpande utvärderingar av chefstjänstemän och ledande politiker 

Tjörns kommun har påbörjat ett arbete gällande situationen mellan 
ledande politiker och chefstjänstpersoner där det har genomförts en 
kartläggning under våren 2020. 

Beslut om ”avveckling” av chefstjänstepersoner 
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Hur beslut om ”avveckling” av chefstjänstepersoner går till, skiljer sig 
utifrån orsak. Det handlar om dialog och avstämningar samt 
dokumentation under en längre tid, men även förhandling och att följa de 
arbetsrättsliga reglerna, eller att tjänstepersonen själv har valt att avsluta 
sitt uppdrag i kommunen. 

 

 

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

Konsekvens 
En opartisk utredning innebär en extern part vilket också innebär en 
kostnad. Kommunen har en rekryteringsrutin, rekryteringsprocess samt 
bra introduktion, verktyg och stöd för såväl nya chefer som gamla. Samt 
att en medarbetarundersökning ska genomföras av en extern leverantör 
2021. 

 

 

Evike Sandor 
Tf kommunchef 
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Rekryteringspolicy 

Ett betydelsefullt beslut 

En av de mest betydelsefulla beslut som en chef fattar är att välja medarbetare. 
För att det är mycket som ska fungera - relationer med kollegor och omgivning, 
kompetens och förståelse för den typ av organisation man arbetar i. Rekrytering 
är dessutom en stor investering och följderna av en felrekrytering kan bli 
kostsamma på flera sätt t.ex. kvalitet- och förtroendemässigt och framför allt 
ekonomiskt kostsamt. Därför måste rekryteringsarbetet få ta den tid som krävs. 

Det finns en tendens att rekrytera dem personer som är lika oss själva och för att 
bryta det mönstret används en metod som heter kompetensbaserad rekrytering. 
Läs mer under fliken Kompetensbaserad rekrytering.  

Förvaltningschefen har ansvaret att rekryteringen fungerar i den egna 
verksamheten men det är alltid rekryterande chef som huvudansvaret för själva 
rekryteringen.  

Definition 

Med rekrytering avser vi de åtgärder som vidtas för att tillgodose kommunens 

personalbehov.  

Mål 

Det yttersta syftet är att upprätthålla och ge en god service till 
kommuninvånarna. Policyn är framtagen för att rekryteringen kan bli mer 
kostnadseffektiv och kvalitétssäkrad. De som arbetar med rekrytering ska också 
få ett stöd i att arbeta strukturerat och professionellt med rekrytering.  

Rekrytering av personal skall ske såväl internt som externt och en jämn ålders- 
och könsfördelning på arbetsplatserna ska eftersträvas.  

Heltidsanställningar ska eftersträvas- som ett led i jämställdhetsarbetet. 

Av annonsen skall framgå anställningens arbetsuppgifter och kvalifikationskrav 
enligt upprättad kravspecifikation. 

Alla typer av anställningar som är över 3 månader ska annonseras. Interna 
annonser ska finnas på intranätet. Externa annonser ska finnas på hemsidan och 
på intranätet.  
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Behovsanalys 

Innan beslut om rekrytering fattas ska behovet av återbesättande eller 
nyrekrytering noggrant analyseras och andra möjligheter att lösa behovet prövas.  

Följande punkter kan tjäna som vägledning vid kravanalys:  

Hur ser verksamheten ut nu och vilka mål finns i framtiden? Vilka förändringar 
inträffar? Ska arbetsuppgifterna förändras, förenklas, datoriseras, tas bort? Ska 
nya arbetsuppgifter tillkomma?  
Är sysselsättningsgraden rätt? Utökas? Minskas?  
Behöver tjänsten tillsättas?  
Är tjänsten rätt placerad i organisationen? Byte av förvaltning?  
Finns det redan anställda som vill ha nya arbetsuppgifter? Ny arbetsplats, 
arbetstider m.m.5a. Vilken kompetens behövs för att komplettera arbetsgruppens 
resurser?  
Kan uppgifterna omfördelas till andra arbetstagare?  
Har företrädesrätter beaktats, omplacering, LAS, m.m.  
Finns det underlag för intern rekrytering?  

Företrädesrätt 

 
Innan en tjänst tillsätts ska omplaceringsbehov, företrädesrätt enligt LAS, 
främjandelagen (t.ex lönebidrag, offentligt skyddat arbete) som reglerar företräde 
vid anställningen beaktas. Tillsvidareanställningar behöver ej kungöras om det 
gäller omplacering eller anställning enligt främjandelagen. Även om det finns 
företrädesrättsberättigade vikarier ska alltid tillsvidareanställning kungöras för att 
möjliggöra för andra tillsvidareanställda att byta arbete.  

Urval 

Vid urval skall de sökandes samlade kvalifikationer bedömas utifrån angivna krav:  

 Utbildning  
 Praktisk erfarenhet  
 Personliga egenskaper  
 Särskilt ställda krav 

Bedömning av sökandes kvalifikationer skall ske utifrån samtliga och inga andra 
än i kravspecifikation och annons angivna krav. Den totala sammanvägningen 
avgör vilken av de sökande som bedöms vara mest lämplig. Följande innehåll kan 
tjäna som vägledning vid värdering av personliga egenskaper: 

Vid rekrytering av arbetsledande personal skall särskild hänsyn tas till 
ledaregenskaper och samarbetsförmåga.  

Som urvalsinstrument används:  

 Referenstagning  
 Intyg/betyg  
 Arbetspsykologiska test  
 Generell intelligenstest  
 Arbetsprover 
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Vid anställningsintervju bör intervjugruppen bestå av ansvarig chef, och 
representant från arbetsgruppen. Vid behov ger personalavdelningen stöd vid 
urval. Den fackliga organisationen har rätt att deltaga om de så önskar. 

I samband med kallelse till intervju ska den sökande uppmanas ta med sig 
bestyrkta intygs/betygskopior. 

Rekrytering av chefer 

Vid rekrytering av chefer ska representant från personalavdelningen och fackliga 

representanter medverka. Det kan vara värdefullt att efter alla intervjuer och 

referenser är klara låta intressanta kandidater besöka arbetsplatsen, förslagsvis 

en halvdag, för att ytterligare komplettera den bild man fått av varandra.  

Lönesättning 

Före intervju ska rekryterande chef samråda med personalchef eller 

förhandlingssekreterare om preliminär lönesättning av den sökande.  

Referenstagning 

Referenstagning görs alltid efter intervjun för att inte denna ska störas av 

förutfattade meningar. Avsikten är att följa upp vad som framkommit vid 

intervjun.  

Samverkan vid urval 

Beslut fattas efter samråd med berörd arbetsgrupp, facklig organisation. Vid 

tillsättning av arbetsledare skall MBL — förhandling ske. Medverkan i urvalet kan 

ersätta MBL - förhandling, överenskommelse skall då träffas med berörd facklig 

organisation.  

Anställningsbeslut 

Innan anställningsbeslut ska aktuell sökande få besked om lönesättning.  

Beslut om anställning fattas i enlighet med delegationsförordning.  

Vid varje anställning utfärdas anställningsinformation. 

I samband med anställning av ny medarbetare upprättas personakt som förvaras 

hos personalavdelningen.  

Personakten bör innehålla uppgifter som t ex person- merit- och anställningsdata. 

Sökande som ej erhållit anställning ska meddelas detta skriftligt.  

Sökande som varit på intervju ska meddelas muntligt av ansvarig 

chef/arbetsledare och också skriftligt.
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Ett stort beslut! 
 
Tjörns kommunkoncern anser att ett av de mest betydelsefulla beslut en chef fattar är att välja 
medarbetare. Det är mycket som ska fungera såsom kompetens, relationer med omgivningen 
och förståelse för den organisation man arbetar i. En rekrytering är dessutom en stor 
investering, kvalitetsmässigt, förtroendemässigt och inte minst ekonomiskt. Följderna av en 
felrekrytering kan alltså bli kostsamma på flera sätt och det är därför viktigt att 
rekryteringsarbetet får ta den tid som behövs. 
 
För att effektivisera och underlätta processen i samband med rekrytering, har dessa riktlinjer 
tagits fram. Syftet med riktlinjerna är också att visa att Tjörns kommunkoncern är en 
arbetsgivare med gemensam värdegrund och målinriktning. 
 
Även om det är alltid är den rekryterade chefen som har huvudansvaret för rekryteringen ska 
alla som arbetar med rekrytering ha ett stöd i att utveckla ett mer strukturerat och 
professionellt arbetssätt. Vi kvalitetssäkrar rekryteringsprocessen och ser till att vi ger alla 
sökande ett likvärdigt bemötande.  
 
Vår rekryteringsprocess ska givetvis följa arbetsrättsliga lagar, avtal och riktlinjer men också 
präglas av Tjörns kommuns kärnvärden och Tjörns kommuns medarbetarriktlinje. 
 
 
Ett gott rykte som arbetsgivare är den bästa rekryteringskanalen! 
 
 
 
 
Sara Alfredsson 
 
HR-Chef 
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1. Behovsanalys 
 
Förändrade krav på verksamheten eller att en person har slutat och en tjänst blir ledig gör att 
det kan uppstå behov av förändring i arbetsuppgifter, vilket i sin tur kan kräva att ny 
kompetens i verksamheten behövs.  
 
Den första uppgiften är att se över huruvida befattningen ska återbesättas genom att göra en 
behovsanalys.                    

Analysera: 
 

 Vilken kompetens krävs utifrån verksamhetens mål och uppdrag på kort 
och lång sikt? 

 Vilka arbetsuppgifter samt vilket ansvar ingår i arbetet idag? Hur kommer 
arbetet att se ut om några år? 

 Finns budgettäckning på kort och lång sikt? 
 Finns möjlighet till omfördelning av såväl ekonomiska som personella 

resurser samt arbetsuppgifter? Vill någon medarbetare ha högre 
sysselsättningsgrad och då över ta delar av dessa arbetsuppgifter? Kan du 
kompetensutveckla någon ur personalen? Kan du omfördela, rotera? 

 Finns det rekryteringsbegränsningar? 
 
 
TIPS: 
Utse en rekryteringsgrupp: 
En rekryteringsgrupp består av ett antal personer som tillsammans arbetar fram en behovsanalys och 
kravspecifikation. Det är även denna grupp som läser ansökningarna och gör urval till intervju utifrån 
kravspecifikationen. Beroende av hur många ni är i rekryteringsgruppen väljer ni hur många som ska 
vara med vid intervjuerna. Efter intervjuerna är det denna grupp som rekommenderar val av sökande 
utifrån kravspecifikationen. Det slutgiltiga beslutet tas alltid av rekryterande chef. 
Rekryteringsgruppen kan självklart även vara behjälplig i de andra stegen i rekryteringsprocessen, men 
det viktigaste är att den är med i behovsanalysen samt vid kravspecifikationens utformande. 
 
Representanterna i rekryteringsgruppen bör ha olika bakgrund för att få fler perspektiv och åsikter. Se 
till att rekryteringsgruppen om möjligt består av både kvinnor och män, olika åldrar och bakgrund. 
Risken minskar att traditionella antagande om egenskaper påverkar rekryteringen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

138



5 

2. Kravspecifikation 
 
När behovsanalysen är gjord upprättar den rekryteringsansvariga chefen en kravspecifikation 
för befattningen. Kravspecifikation är en beskrivning av vilka krav på kompetens som söks 
till följd av behovsanalysen. Här formuleras formella utbildningskrav, praktisk erfarenhet 
samt personliga egenskaper för befattningen.  
Det ska tydligt framgå vad som är ett ska-krav, vilket innebär att det inte går att utföra 
arbetsuppgifterna utan denna kompetens. Önskvärd kompetens/meriterande förbättrar och ger 
mervärde men är inte helt avgörande för att utföra arbetsuppgifterna.  
 
- Att rekrytera är ett tillfälle att tänka nytt!! 
 
Kravspecifikationen försäkrar att du vet vad du är ute efter i resten av rekryteringsprocessen – 
att du får det du beställer. Bra förberedelser leder oftast till att själva rekryteringen går snabbt 
och smidigt och att inte en person väljs bara för att det ”känns rätt”, utan för att personen 
faktiskt bäst lever upp till kompetensbehovet. Det minskar också risken att exkludera personer 
av fördomsfulla anledningar.  
 
 

 Arbetsuppgifter Arbetets krav måste beskrivas ordentligt för att kunna 
matcha arbete och individ. Ju tydligare beskrivning av arbetsuppgifterna 
desto större chans att rätt person söker. 

 
 Kvalifikationer är det befattningen kräver: utbildning, erfarenhet, formella 

krav. Dessa definieras som ska-krav (minimikrav). 
 
 Meriterande erfarenheter och egenskaper utöver kvalifikationer kan gagna 

arbetet/organisationen. Det kan också vara kompetens som går att tillföra 
efter anställningen genom t.ex. internutbildning. Dessa definieras som 
önskvärt/meriterande. 

 
 
En kravspecifikation är styrande för: 
 
 Val av rekryteringsväg 
 Utformning av annons 
 Urval för anställningsintervju 

 Upplägg och genomförande av intervju 
 Referenstagning 
 Beslut om anställning 

 
 
 
 
 
 
 
Se exempel på Kravspecifikation, bilaga 1 
Se exempel för Begreppsförklaringar, bilaga 2 
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TIPS: 
 
• Kravspecifikationen ska vara saklig och baserad på formella krav. Ställ rimliga krav. Finns det några 
färdigheter eller egenskaper som saknar samband med den utlysta befattningen? Ställer du för höga 
krav riskerar du att inte få så många sökande.  
• Skilj på formella krav och önskemål, kravspecifikationen är ingen önskelista. Var tydlig med vilka 
formella meriter som är absolut krav, d.v.s. kvalifikationer och vilka som är meriterande och ställ inga 
krav du inte kan motivera. Kravspecifikationen ska relatera till mål- och ansvarsbeskrivning, den ska 
vara metodiskt och sakligt uppbyggd kring verksamhetens och arbetsuppgifternas krav nu och 
framöver. Många egenskaper kan vara önskvärda generellt sett men är kanske inte alls nödvändiga för 
att lyckas bra i tjänsten. 
• Se till att kravspecifikationen inte innehåller onödiga och omotiverade villkor eller krav som 
utesluter individer. Omotiverade krav kan leda till diskriminering. 
• Formulera inte utbildningskraven för smalt. Se till att inte exkludera exempelvis personer med 
alternativa eller utländska utbildningar. Skriv därför utbildningen ni söker, eller ”motsvarande 
utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig” eller ”annan utbildning som arbetsgivaren bedömer 
likvärdig” så visas en större bredd och öppenhet. En motsvarande utbildning betyder likvärdig 
utbildningsnivå (ej att KY-utbildning likställs med universitet). Likadant gäller för inriktning av 
utbildning (teknisk inriktning är ej lika med Humaniora) 
• Undvik att använda den person som tidigare haft arbetet som modell och att meriter och egenskaper 
kopieras. Leta inte efter en kopia av den som slutat - eller den raka motsatsen. 
• Se över kvalifikationskraven vid nyanställning. Är befattningar ”könsmärkta”. Se till att inte använda 
könsmärkta kompetenskrav, det kan avskräcka sökande av underrepresenterat kön eller ge dem sämre 
möjligheter att få jobbet. 
• Granska kravspecifikationen ur ett diskrimineringsperspektiv. Finns det krav som är onödiga och kan 
leda till direkt eller indirekt diskriminering? 
• Är något av kraven utformat så att det uttrycker en fördom? Förminskar eller ökar det möjligheterna 
för den person det avser? 
• Finns det krav eller formuleringar som inte är könsneutrala eller etniskt neutrala? 
• Ofta förutsätts kunskap genom utbildning, men det är mer relevant och mindre exkluderande att 
specificera kunskapen arbetet kräver. Vilken kunskap behövs? Vilka kunskaper bidrar till att uppnå 
målen, uppfylla ansvaret och klara av arbetsuppgifterna? Vilka övriga krav bör ställas? 
• Var noggrann när du i kravspecifikationen beskriver den nivå på språkkunskaper som arbetet kräver. 
Språkkraven upplevs ofta som diskriminerande. Koppla språkkraven till arbetsuppgifterna och värdera 
vilka språkfärdigheter som är nödvändiga för att klara arbetsuppgifterna. 
• Det är viktigt att bestämma hur ansökningarna ska sorteras innan de kommer in, koppla sorteringen 
till kravspecifikationen. 
• Gör och följ kravspecifikationen även vid andra anställningsformer än tillsvidareanställningar! 
 

 
Kravspecifikationen, annonsen och anteckningar från intervjun är bevismaterial vid eventuell 
tvist.  Arbetsdomstolen har vid otaliga tillfällen slagit fast att en arbetsgivare är bunden vid de 
kvalifikationskrav som anges i en annons.  
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3. Rekryteringsordning 
Tillsvidareanställningar och visstidsanställningar inklusive förlängning av vikariat som är sex 
månader eller längre, ska följa Tjörns kommunkoncerns stegvisa rekryteringsordning. En 
förutsättning för detta är ett nära samarbete med personalavdelningen. 

Rekryteringssteg: 
Du ska nu ha gjort en behovsanalys och konstaterat att det inte redan finns personal inom 
den egna enhet/avdelning som kan utföra arbetsuppgifterna.  

 
1. Omplacering pga rehabilitering enl LAS § 7. Vid arbetsbrist eller uppsägnings av 

personliga skäl, ex vid rehabilitering har arbetsgivaren skyldighet att undersöka 
möjligheten till omplacering. Personalavdelningen gör omplaceringsutredningen och 
det kan innebära att vakanta tjänster tas i anspråk. För att detta ska vara möjligt måste 
den som ska omplaceras ha tillräckliga kvalifikationer för uppdraget. Bedömning av 
omplacering och kvalifikationer görs av personalavdelningen. 

 
2. Stadigvarande förflyttning enligt AB § 6. Ska överenskommas med medarbetaren. 

Om förflyttningen sker mot arbetstagarens vilja ska arbetsgivaren ha vägande skäl för 
förflyttning. Kontakta personalavdelningen. 

 
3. Tillsvidareanställda utan fast placering. Medarbetare som konverterat till en 

tillsvidareanställning enligt LAS men som inte har någon fast placering i 
verksamheten. 

 
4. Höjd sysselsättningsgrad för deltidstjänstgöring inom arbetsstället. Finns det 

någon medarbetare på arbetsplatsen som skriftligen har anmält önskemål om förhöjd 
sysselsättningsgrad? Här omfattar rättigheten endast den egna arbetsplatsen men gäller 
för både tillsvidareanställda och månadsavlönade. (LAS 25§a, AB §5).  

 
5. Företrädesrätt enligt lagen om anställningsskydd. Finns det någon medarbetare 

som har företrädesrätt till tjänsten? Företrädesrätt har en medarbetare som har arbetat 
sammanlagt mer än 360 dagar hos arbetsgivaren de senaste tre åren (LAS 25§). De 
360 dagarna gäller oavsett befattning och anställningsform. 

 
6. Internt sökande. För att främja rörlighet i kommunen både inom och mellan 

förvaltningarna är det angeläget att uppmärksamma interna sökande. 
 

7. Externt sökande 
 
 
Att tänka på: 
Kompetenskraven gäller vid såväl intern som extern rekrytering och får inte vara direkt eller indirekt 
diskriminerande. Diskrimineringslagstiftning ska alltid beaktas. Även vid användning av rekryterings- 
eller bemanningsföretag ska man tänka på hur man som arbetsgivare vill framstå för sökande. Allt som 
görs där organisationen representeras visar på de värderingar organisationen står för. Vid användning 
av rekryterings- eller bemanningsföretag betona vikten av att de följer den kravspecifikation du tagit 
fram.  
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4. Annonsering och rekryteringskanaler 
 
Det är nu dags att lägga upp en tidsplan för det fortsatta rekryteringsarbetet samt bestämma 
hur, och vilka som ska få vetskap om den lediga tjänsten. Se över när det lediga arbetet 
behöver vara tillsatt och hur man bäst når ut till potentiella arbetssökande.  

Annonsering i ”Offentliga jobb” och kungörelse 
 
Rekryteringsansvarig chef formulerar en annons utifrån kravspecifikationen men kan också 
hämta en gammal annons och förändra den till ev nya krav på tjänsten. Hjälp med 
annonsering får du av din assistent/skoladministratör/personalavdelningen. 
 
Du kan välja att annonsera internt och då är annonseringstiden två veckor, annonsen syns då 
endast på intranätet. Vid extern annonsering är den alltid synlig på: Tjörns kommuns hemsida, 
intranätet, webbsidan Offentliga jobb samt på Platsbanken, i minst tre veckor. 
 
I systemet kan man meddela datum för när intervjuerna planeras ske, så att de sökande i tidigt 
stadium kan boka upp det datumet. Kan också kalla till intervju löpande innan 
ansökningstiden har gått ut och på så sätt spara tid. 
 
Med kungörelse avses att tillsvidareanställningar och visstidsanställningar som är längre än 
sex månader ska anslås på kommunens anslagstavla minst 14 dagar från publiceringstillfället. 
Anställningar som är kortare än sex månader behöver inte kungöras.  
 
Vikarier ska ges information om möjlighet till nya vikariat eller fasta anställningar på den 
egna arbetsplatsen. Vikarierna ska också uppmanas att själva hålla sig informerade om lediga 
tjänster i kommunen. 
 
 
Andra rekryteringsvägar 
 
Förutom att du ska använda Offentliga jobb samt intranätet kan du bredda sökytan genom att 
annonsera i lokala/regionala tidningar, fackpress, bemannings- och rekryteringsföretag, 
arbetsförmedlingens cv-databas, mässor och öppet hus, Facebook. För köp av platsannonser 
eller blänkare i tryckt media ska du kontakta informationschef Eva-Karin Ohlsson som har 
förmånligare avtal med vissa tidningar. 
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Information i annonsen 
 
För att assistenten/skoladministratören/personalavdelningen ska kunna annonsera behövs 
denna information: 
 

 Intern eller extern annonsering 
 Sista ansökningsdatum 
 Arbetsbeskrivning: beskriv gärna arbetet så utförligt som möjligt  
 Kvalifikationer: utbildning, erfarenheter och personliga förmågor/färdigheter 
 Anställningsform: tillsvidare, visstid  
 Omfattning: heltid eller deltid i % 
 Antal utannonserade arbetstillfällen: hur många som avses anställas 
 Arbetstid: dagtid, schema osv 
 Kontaktpersoner 

 
 
Att tänka på: 
 
• När du använder dig av informella rekryteringskanaler är det exkluderande för grupper som står 
utanför aktuella nätverk. 
• Valet av rekryteringskanaler är otroligt viktigt då människor använder sig av och attraheras av olika 
kanaler. Välj därför de rekryteringskanaler som ger det bredaste urvalet. 
• När du använder dig av alternativa rekryteringskanaler, t.ex. rekommenderar någon att söka arbetet, 
innebär det inte att personen automatiskt får det. När du använder dig av alternativa 
rekryteringskanaler handlar det om att bredda urvalet. När de väl sökt får de samma behandling som 
alla andra. 
• Avidentifierade ansökningar kan fungera som en tankeställare.  
• Den gemensamma värdegrunden ska beaktas i annonsarbetet. Annonser utgör en stor del av 
kommunkoncernens marknadsföring och är en marknadsplats för värderingar. Det är därför viktigt att 
lägga stor vikt vid hur den utformas. Detta gör att det blir extra viktigt med vilken rubrik och 
eventuella bilder du använder i annonsen. 
 
 

Det är många som ser oss. Visste du att Tjörns kommunkoncern får ca 2000  
ansökningar per år?  

                         Källa: Offentliga jobb 
 
 
Dessa eller liknande formuleringar ska INTE användas i annonsen dels för att 
Tjörns kommun inte beslutat om positiv särbehandling, dels för att 
formuleringarna är olämpliga:  
 
• ”Vi ser gärna äldre sökande”/”yngre sökande.” 
Ålder är en diskrimineringsgrund. Tar du hänsyn till den sökandes ålder vid urvalen diskriminerar du. 
• ”Vi ser gärna sökande med annan bakgrund.” 
Vad är ”annan” bakgrund? Vad är inte annan bakgrund? Vad tas för givet? Vad är normen och hur 
förmedlas den? 
• ”Vi ser gärna sökande med annan etnisk bakgrund än svensk.” 
Etnicitet är en diskrimineringsgrund. Tar du hänsyn till den sökandes etnicitet vid urvalen 
diskriminerar du. 
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5. Hantering av ansökningar 

Diarieföring och registrering 
 
Inkomna ansökningar ska alltid diarieföras och registreras enligt gällande rutiner på 
respektive förvaltning/bolag.  
 
De ansökningar som skickats in via e-post eller lämnats in som pappersdokument ska scannas 
in och därefter registreras i ansökningssystemet. Alla ansökningar som har registrerats i 
Offentliga jobb sparas automatiskt i tre år. För den medarbetare som har fått tjänsten ska alla 
ansökningshandlingar sparas i personmappen i arkivet på personalavdelningen. Detta ska 
skickas till personalassistenten: 
 
 ansökningsbrev/personligt brev 
 CV/meritförteckning 
 annonsen 

 kopior på betyg, intyg, diplom 
 ev. legitimationer, certifieringar 
 ev. kopia på körkort  

 
Bekräftelse 
Alla kontakter med sökande innebär en möjlighet att ge ett positivt professionellt intryck av 
oss som organisation och potentiell arbetsgivare. Alla som har sökt via offentliga jobb och är 
registrerade får omedelbart automatiskt en bekräftelse på att vi mottagit deras ansökan.  
 
För sent inkommen ansökan 
Det är den rekryteringsansvariga chefen som bestämmer om vi ska ta emot en för sent 
inkommen ansökan och gör en egen bedömning av den sökande efter det. Men tänk på att om 
en sent inkommen ansökan tas emot måste alla sent inkomna ansökningar mottags. Säger du 
ja till en, ska du säga ja till alla. 
 
Den sökande återtar sin ansökan 
Om den sökande har återtagit sin ansökan är fältet rosa i Offentliga jobb.  
Ringer en person och ber att få återta sin ansökan ska den sökande uppmanas att själv gå in i 
Offentliga jobb och återta sin ansökan, mot bakgrund av att annan person kan utge sig för att 
vara den sökande.  
 
Arbetsgivaren avbryter rekryteringen 
I de fall arbetsgivaren avbryter tillsättningsförfarandet ska objektiva och godtagbara skäl 
anges till de sökande. Meddelandet kan skickas via ansökningssystemet. 
 
Vi är en offentlig organisation 
Ansökningshandlingar är offentliga handlingar och ska hanteras därefter. Begärs de ut ska 
ärendet hanteras skyndsamt men det ska inte behöva medföra större kostnad för arbetsgivaren. 
Tänk på att även om ett rekryteringsföretag anlitas, så är ansökningshandlingar offentliga.  
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6. Urvalsmetoder och urval av sökande 
 
Vid urvalet ska de sökandes meriter i fråga om utbildning, yrkes- och arbetslivserfarenhet 
samt personlig lämplighet bedömas i relation till kravspecifikationen. När du läser 
ansökningarna använder du kravspecifikationen som underlag så att du kan avgöra vilka 
sökande som uppfyller de krav som ställts. 
 
 
Sorteringen kan göras i tre grupper: 
 

 A) de som har relevant utbildning och erfarenhet  
 B) de som har relevant utbildning eller erfarenhet 
 C) de som inte uppfyller kraven på formell kompetens ställda i kravprofilen 

 
Om dom som har relevant utbildning och erfarenhet inte är alltför många, kallar du dem till 
intervju. Men om det är många som uppfyller kraven är det lämpligt att kalla 4-6 personer.  
 
Visar sig ingen av dessa lämpliga kan du kalla personer från grupp B, de personer som har 
relevant utbildning eller erfarenhet. Med hjälp av kravspecifikationen kan du ta fram en mall 
för hur meriter ska värderas.  
Men tänk på att om den sökande inte lever upp till kravspecifikationen, hur ser då 
utvecklingspotentialen ut?  
 
Du kan om du vill, ge de sökande poäng i relation till hur väl de uppfyller de olika kraven 
ställda i kravprofilen: 
 
1 = en sökande uppnår inte kompetenskravet i samma utsträckning som de flesta andra. 
2 = den sökande uppnår kompetenskravet i ungefär samma utsträckning som de flesta andra. 
3 = den sökande uppnår kompetenskravet i större utsträckning än de flesta andra. 
 
Dokumentera! 
 
Urvalet ska kunna förklaras för ledning och fackliga organisationer samt för de sökande som 
inte fick arbetet. Undvik vaga motiveringar till de sökande som inte fick arbetet. Vaga 
motiveringar kan ge känsla av diskriminering. 
 
 
Att tänka på: 
• Låt flera olika personer läsa ansökningarna. DO rekommenderar att alltid en kvinna och en man läser 
dem. 
• Blanda inte ihop språkkunskaper med förmågan att utföra arbetet. 
• Sortera inte bort någon som sökt på grund av graviditet eller förväntad graviditet. 
• Det personliga brevet är en riskkälla då det lätt kan få för stor betydelse och spelar på känslor. Det är 
lätt att påverkas medvetet eller omedvetet av brevets utseende, stavning e.t.c. och att välja någon 
som är lik dig själv. Det betyder inte att du inte ska begära in ett personligt brev men var medveten om 
vad brevet har för funktion och vad dina reaktioner utifrån brevet kan bero på. 
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Strukturerad intervju som urvalsmetod 
 
Det är nu dags att kalla de sökande som bäst stämde överens med kravspecifikationen till 
intervju.  
 
De sökande ska kallas per telefon, vilket ger ett mer personligt intryck av oss som 
arbetsgivare och ger de sökande möjlighet att ställa frågor inför intervjun. I samband med 
detta bör de sökande informeras om hur lång tid som är avsatt för intervjun, plats och vilka 
personer de kommer att träffa. De sökande ska uppmanas att ta med betyg och intyg. 
 
Intervjun ska vara väl planerad och strukturerad. Alla intervjuer i samma anställningsärende 
ska utformas på likartat sätt och genomföras av samma intervjuare. För att skapa en 
avslappnad intervjumiljö bör antalet intervjuare inte vara fler än fyra-fem personer vid samma 
tillfälle. Är det fler personer som behöver träffa den sökande, tex. fackliga företrädare är det 
bättre att sätta ut fler intervjutider eller dela upp med olika rum/bord. Se till att ni är väl 
förberedda och har ansvarsområden fördelade under intervjun, exempelvis vem som ansvarar 
för inledning och avslutning. Intervjua i den ordning som känns bekvämt och med de frågor 
som känns bekvämt utifrån kravspecifikationen. 
 
Dokumentera intervjun noga, precis som resten av rekryteringsprocessen. Detta gör att du 
alltid har argument för dina val och hamnar du i en tvist kan du beskriva exakt hur 
rekryteringsprocessen gått till. 

Intervjufrågor och genomförande av intervju 
 
Inför intervjun är det viktigt att förbereda objektiva och relevanta (kompetensbaserade) 
intervjufrågor utifrån kravspecifikationen och den sökandes ansökningshandlingar. Genom att 
föra ett strukturerat kompetensbaserat intervjusamtal, d.v.s. en intervju där kraven i 
kravspecifikationen vägleder urvalet och där frågorna är utformade utifrån den, säkerställs att 
samma frågor ställs till alla sökande, vilket gör att de blir lättare att jämföra. Den 
strukturerade intervjuprocessen leder även till likvärdigt bemötande för alla. Se till att lokalen 
ni håller intervjun i är tillgänglig för alla och att eventuella hjälpmedel finns att tillgå. 
 
Inled intervjun lämpligen med en presentationsrunda och berätta kort om organisationen och 
kort om befattningen. Efter själva intervjun kan du informera mer utförligt om befattningen, 
eftersom en del kan tendera att skönmåla sig utefter vad befattningen tros innebära. Dock är 
det är av stor betydelse att den sökande får en god inblick i Tjörns kommunkoncern och själva 
arbetsplatsen samt en realistisk bild av de förväntningar som ställs på befattningen nu och i 
framtiden. 
 

 Börja och sluta intervjun med neutrala frågor och ställ de mer personliga i 
mitten av intervjun.  

 Frågorna ska vara öppna och helst inte ledande.  
 Ställ gärna frågor där den sökande måste utveckla sitt svar. Låt inte den 

sökande glida undan utan be honom/henne utveckla sitt svar eller var tyst 
så att personen får tid att tänka.  

 Intervjuaren ska styra samtalet men inte dominera.  
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 Målet är att genomföra intervjun så objektivt som möjligt och först därefter 
dra slutsatser. Detta innebär att intervjuaren måste agera så att alla sökande 
får samma bemötande och möjlighet att visa upp sina starka sidor.  

 Tänk på att utforma frågorna beteendeinriktat. Ställ många 
tillbakablickande frågor rörande den sökandes beteenden i olika situationer 
då bästa förutsägelsen för framtida beteenden är tidigare beteenden. 

 
Att intervjua är en konst i att lyssna och helst ska den sökande tala i 80% av tiden.  Känslan 
av att inte riktigt sett personen eller fått en klar uppfattning av den sökande kan bero på att 
intervjuaren har misslyckats med något av ovan.  
 
 
Exempel på intervjufrågor, bilaga 3 
 
 
I slutet av intervjun får den sökande en tydligare beskrivning av befattningen. Informera 
också när hela intervjuförfarandet och beslut beräknas vara klart. Intervjuaren ska också 
försäkra sig om att den sökande har fått svar på sina frågor. Har det inte framkommit tidigare 
tillfrågas den sökande om tidigaste tillträdesdag. Stäm av de referenspersoner som lämnats i 
ansökan eller be att få tre sådana om inga har lämnats. Kontrollera även betyg, intyg och be 
att få se original vid legitimationer och certifieringar (och ta kopia). 
 
Direkt efter intervjun summeras intrycken och jämförs sedan med hur de överensstämmer 
med kravspecifikationen.  Den eventuella tveksamheten som finns kring den personliga 
lämpligheten eller det yrkesmässiga kunnandet är viktiga frågor att stämma av i nästa fas, 
referenstagningen. 
 
 
Bli medveten om din egen roll 
I mötet med andra människor lägger man ofta märke till det som är avvikande, det som inte 
liknar en själv. Som intervjuare påverkas din tolkning av olika beteenden av din egen 
bakgrund och omedvetna fördomar. Genom att vara observant på de begränsningar som finns 
hos dig själv i mötet med andra människor kan du minimera felkällorna i 
rekryteringsprocessen. Innan du börjar göra omedvetna tolkningar utifrån dina fördomar, 
stanna upp och tänk efter varför du reagerar på sätt du gör inför personen. Reflektera och 
eliminera dig själv som felkälla så långt det går. Se över eventuella informella, känslomässiga 
bedömningsgrunder som intuition och magkänsla. 
 
 
Vid tvist 
Arbetsgivaren har ansvar att fråga om allt som är relevant för arbetet. Undanhåller den 
sökande viktig information vid denna typ av frågor har du som arbetsgivaren en fördel i en 
senare tvist. Självklart måste frågorna vara uppenbart relaterade till kravspecifikationen som 
bygger på behovsanalysen där du sett över vikten av de krav du ställt. Därför är det viktigt att 
du redan i behovsanalysen inte ställer några onödiga krav som utestänger någon grupp av 
sökande. 
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Att tänka på: 
• Vid chefstillsättningar har arbetsgivaren samverkansskyldighet med facken! Fackliga företrädare kan 
erbjudas att medverka vid intervju, men måste inte var med i arbetsgivargruppen.  
• Undvika frågor av personlig karaktär om de inte har direkt betydelse för det arbete som ska utföras. 
Personliga frågor ökar risken att du diskriminerar någon. 
• Bevisbördan att en diskriminering inte har skett ligger hos arbetsgivaren. 
• Du får inte utforma formulär för anställningsintervjuer eller tester som missgynnar sökande av 
ettdera könet. 
• Använda rätt verktyg vid rätt tillfälle och av rätt skäl. Granska test ur ett diskrimineringsperspektiv 
om ett sådant används. 
• Språkligt uttal säger inte något om läsförståelse eller skriftlig förmåga. 
• Goda kunskaper i svenska innebär inte automatiskt goda yrkeskunskaper och vice versa. 
 
 
TIPS: 
• Låt alla sökande, oavsett modersmål, göra en bedömning själv av sina språkkunskaper. Diskutera 
resultatet tillsammans med den sökande och definiera vad som eventuellt behöver utvecklas. Bedöm 
sökandes potential att utveckla sitt/sina språk på arbetsplatsen. Vilka språk behärskar du? Ranka dina 
kunskaper i språket/språken enligt skala 1-4, där 1 står för små kunskaper och 4 för mycket goda 
kunskaper. 
• Ranka dina datorkunskaper på samma sätt, d.v.s. enligt skala 1-4, där 1 står för små kunskaper och 4 
för mycket goda kunskaper.  
• Hänvisa vid frågor rörande hälsotillstånd till kravprofilen och beskriv varför arbetet är fysiskt eller 
psykiskt krävande. Finns det begränsningar i personens hälsotillstånd som kan påverka arbetet och 
som du som arbetsgivare bör vara medveten om? Detta leder inte till att den sökande väljs bort men en 
diskussion kan föras rörande att hitta hjälpmedel som är nödvändiga för arbetet. 
•Ställer arbetet krav på t.ex. resor och mycket bortavarande från hemmet? Beskriv då hur 
förutsättningarna ser ut relaterade till kravprofilen och fråga huruvida den sökande ser några praktiska 
hinder för detta. 

Efter att alla intervjuer är genomförda 
 
Du har nu haft intervjuer med de sökande och ska välja ut vem/vilka som stämmer bäst 
överens med kravspecifikationen för arbetet. 
 
Gå igenom den samlade informationen om varje sökande i relation till kravspecifikationen var 
för sig i rekryteringsgruppen. Diskutera sedan tillsammans utifrån kravspecifikationen 
vilken/vilka kandidater som ni vill ta referenser på. Rangordna de sökande. Dokumentera!! 

Tester 
 
I vissa fall kan tester användas som komplement till intervju eller tom inför själva intervjun, 
vanligtvis vid rekrytering till högre strategiska befattningar. Kontakta personalavdelningen 
om du vill använda dig av arbetspsykologiskt test. 
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7. Referenstagning 
 
Syftet med referenstagning är att kontrollera och komplettera de uppgifter man hittills har om 
den sökande.  
 

 Referenstagning ska alltid genomföras inför anställningsbeslut även om 
den sökande är känd sedan tidigare, exempelvis genom timanställning.  

 
 Minst tre referenter ska kontaktas varav minst en tidigare chef/motsvarande 

till den sökande. Har personen arbetat länge på ett ställe, be att få ta 
referenser hos nuvarande arbetsgivare. 

 
 Referenter eller nuvarande arbetsgivare ska inte kontaktas utan den 

sökandes medgivande.  
 

 Vid intern rekrytering tas kontakt med interna referenter efter den sökandes 
medgivande. 

 
 
Genomför referenstagningen som en strukturerad intervju och utgå från de frågeområden som 
framtagits från kravspecifikationen och intervjun. Ge referenten arbets-, mål- och 
ansvarsbeskrivning samt kravspecifikation och ställ frågor kring om/hur referenten anser att 
den sökande kan sägas uppfylla kravspecifikationen och passa för arbetsuppgifterna.  
 
Ta hänsyn till referentens relation till den sökande. En fördel är om samma person från 
arbetsgivarsidan ringer samtliga referenter och att denna också deltagit i intervjun, eftersom 
referenstagning bl.a. syftar till att tydliggöra oklarheter som framkommit vid intervjun. 
Anteckningar från referenstagningen ska sparas tillsammans med övriga 
ansökningshandlingar. 
 
Exempel på frågor vid referenstagning, bilaga 4 
 
 
Att tänka på: 
• Från Diskrimineringsombudsmannen (DO): Frågor ska endast ställas om den sökandes förmåga att 
utföra de arbetsuppgifter som innefattas i befattningen. Frågor om den arbetssökandes kompetens och 
prestationer som är relevanta för det arbete som ska utföras. 
• Använd referenstagning som en kontroll av den information du hittills fått in. 
• Ta bara referenser på den/de sökande ni anser bäst uppfyller kravspecifikationen. 
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8. Slutbedömning 
 
Innan beslut fattas görs en helhetsbedömning utifrån kravspecifikationen av varje intervjuad 
person. Därefter tar rekryteringsansvarig i samråd med berörda personer ställning till vilken 
av de sökande som är bäst lämpad för tjänsten. Men det är alltid ansvarig chef som tar 
slutgiltigt beslut. 
 
Med syfte att följa lagen och öka tryggheten för brukare/medborgare/elever samt värna om en 
säker arbetsmiljö för våra anställda ska vissa kontroller först genomföras innan 
anställningserbjudandet får ske. Original ska uppvisas för arbetsgivaren. Detta gäller vid 
tillsvidareanställningar och visstidsanställningar: 
 

 Vid legitimationsyrken: att legitimationen är utfärdad, icke återkallad samt 
eventuella disciplinpåföljder 

      Socialstyrelsen, www.socialstyrelsen.se 
 

 Lärarlegitimation Skolverket, www.skolverket.se    
 
       

I förekommande fall kontrolleras även: 
 

 Att sökande från tredje land har uppehålls- och arbetstillstånd 
migrationsverket, www.migrationsverket.se och  

      skattemyndigheten, www.skatteverket.se 
 
 Att den sökande inte blivit uppsagd på grund av personliga skäl eller blivit 

avskedad från anställning inom Tjörns kommunkoncern, kontakta 
personalavdelningen. 

 
 Medarbetare som har nyttjat Tjörns kommuns omställningsprogram är ej 

återanställningsbara. Kontakta personalavdelningen. 
      
 Att giltigt körkort finns och om körkorttillståndet är under utredning 

länsstyrelsen, www.lst.se 
 
 
Den som avses få tjänsten ska lämna, helst oöppnat kuvert: 
 

 Registerkontroll mot Rikspolisstyrelsens belastningsregister: Personer som 
avses arbeta eller på annat sätt verka inom förskola, skola, fritidshem och 
annan pedagogisk verksamhet. (SFS 2010:800)  www.polisen.se, 
www.skl.se 

 
 Registerkontroll mot Rikspolisstyrelsens belastningsregister: personal som 

utför vissa insatser åt barn med funktionshinder. (SFS 2010:479). 
www.polisen.se 
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 Registerkontroll mot Rikspolisstyrelsens belastnings- och 
misstankeregister: personal vid hem för vård eller boende som tar emot 
barn, HVB-hem (SFS 2007:171) www.polisen.se 

 
 
Det är först när vi som arbetsgivare har bestämt vem som vi avser anställa som vi kan begära 
registerkontroll. Vi ska inte begära in registerutdrag tidigare i anställningsprocessen, 
exempelvis i platsannonsen eller när kallar till intervju.  
 
Om anställning erbjudits och det senare framkommer att gällande krav och behörighet ej 
uppfyllts och ej noggrant kontrollerats, är chefen ändå ansvarig för anställningen.  
 
Om registerutdrag visar att sökande är dömd eller åtalad för sexualbrott och 
barnpornografibrott, samt mord, dråp, grov misshandel, människorov och grovt rån ska 
kontakt tas med personalavdelningen för bedömning om anställning kan bli aktuell. Varje 
specifikt ärende ska noggrant bedömas utifrån situation. 
 

Praktisk hantering  
 

1. Samtliga sökande som blir kallade till intervju för befattningar som kan bli aktuella för 
rutinen ovan, ska informeras om Tjörns kommunkoncerns rutiner för registerkontroll. 
Detta sker av rekryteringsansvarig chef. 

 
2. Den person som efter intervju och referenstagning är aktuell för anställning informeras 

av rekryteringsansvarig chef att arbetsgivaren kommer att begära uppgifter från 
Belastnings- och misstankeregistret. I de fall personen inte vill ge sitt medgivande till 
detta är personen inte längre aktuell för anställning. 

 
3. Den sökande måste själv begära utdrag ur Belastnings- och Misstankeregistret och 

lämna till arbetsgivaren (max ett år gammalt). Om registerutdraget påvisar brott 
alternativt misstanke om brott, konsulteras personalavdelningen för ställningstagande 
för anställningsbeslut. 

 
4. På underlaget för anställningsinformationen (”gröningen”) noteras att uppgift från 

Belastnings och misstankeregistret har inhämtats. Originalutdraget ska sparas i två år. 
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9. Anställningserbjudande och 
lönesättning 
 
 

 Innan anställningserbjudandet ges görs en bedömning av lönenivå och 
lönesättning. 

 
 Lönesättning görs i samråd mellan chef och HR-Strateg eller HR-Chef. 

 
 

 Därefter kontaktas den sökande för erbjudande om anställning, 
tillträdesdatum och lön. Kommer chefen och sökande inte överens går 
chefen vidare och fattar beslut att erbjuda annan sökande om anställning. 

 
 Tänk på att ett muntligt erbjudande/överenskommelse är lika bindande som 

ett skriftligt. 
 

 Det är också viktigt att anställningen inte tillträds förrän 
anställningsinformationen (Gröningen) är undertecknad av båda parter. 

 
 När överenskommelsen är klar meddelar chefen personalavdelningen. Se 

även förvaltningarnas/bolagens egna rutiner gällande upprättande av 
anställningsinformation. 

 
 Chefen tar muntligt kontakt med övriga som varit på anställningsintervju 

och meddelar beslut om tillsättning, tacka för deras intresse och ge en 
förklaring relaterad till kravspecifikationen. Uppmana dem att söka sig till 
organisationen igen. 

 
 Information till övriga sökande (som inte kallades till intervju) om att 

tjänsten är tillsatt görs via ansökningssystemet enligt varje förvaltnings 
egna rutiner. Förvaltningarna ser till att rekryteringen avslutas i Offentliga 
jobb. Vänta med att meddela och tacka de sökande som inte fick tjänsten 
tills du och den du valt har skrivit på anställningsinformationen. 

 
 Glöm inte att informera arbetsgruppen på APT om vem som avses få ett 

anställningserbjudande. 
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Facken - en viktig del av processen 
 
Chefer, medarbetare och fackligt förtroendevalda har ett gemensamt ansvar att utveckla 
kompetens, strukturer och rutiner för att motverka diskriminering. 
 
Ta reda på hur facklig samverkan i din förvaltning/ditt bolag sker innan du kör igång 
rekryteringsprocessen så att du kan planera utifrån detta. 
 

Samverkansskyldighet är alltid vid: 
 

 Vid chefstillsättning har du samverkansskyldighet 
 
Samverkansskyldighet; Arbetstagarorganisation har medinflytande i frågor som arbetsgivaren 
ensidigt beslutar om enligt 11-14§§ MBL. I Tjörns kommun ska Samverkansavtalets struktur 
följas.  
 
 
Provanställning tillämpas endast vid ett fåtal tillfällen och ska då 
alltid föregås av MBL 11 § (AB kap. 2 § 4 mom. 2).  
 
Har du funderingar kring provanställning kontakta personalavdelningen. 
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Trygghet – Öppenhet – Möjlighet 
 
 

Här slutar egentligen din guide till en 
 

kompetensbaserad rekrytering. 
 

Men för att skapa en trygg, öppen organisation som ser möjligheter 
 

handlar det också om bemötandet inom organisationen 
 

när den sökande väl har blivit anställd. 
 

Här ska du arbeta med att skapa en bra introduktion 
 

och ett fortsatt likabehandlande inom organisationen. 
 

En öppen organisation är ingenting du skapar vid en rekrytering 
 

utan är ett pågående arbete utifrån ex 
 

medarbetarriktlinjer och jämställdhet- och mångfaldsplan. 
 
 

Vid avgångssamtal har du också en möjlighet 
 

att diskutera organisationen och dess möjligheter, ta chansen! 
 

De som lämnar organisationen kan ge bra feedback 
 

om hur det ser ut på arbetsplatsen. 
 

Se till att önskemål från de anställda kan synliggöras i 
 

medarbetarenkäter och under medarbetarsamtal. 
 
 
 
 

Riktlinjerna har tagits fram från personalavdelningen 
 SCG 2014-10-15 

Hur riktlinjerna används och fungerar följs upp och kan resultera i revidering 
 

Ansvarig för dokumentet: Personalavdelningen
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Motion till Tjörns kommunfullmäktige,  

Utredning för att förbättra möjligheterna till lyckade 
chefsrekryteringar i Tjörns kommun. 

Tjörns kommun har betalat åtskilliga miljoner i fallskärmar när ledande 
chefer tvingats sluta sina arbeten. 

För att minska dessa kostnader och på sikt skapa en bättre arbetsmiljö 
för våra medarbetare inom kommunen behöver en opartisk utredning 
genomföras för att klarlägga vilka förbättringspunkter som finns. 

Utredningen behöver åtminstone belysa: 

 Hur vår rekryteringsprocess ser ut. 
 Hur samspelet mellan ledande politiker och chefstjänstemän 

fungerar. 
 Hur arbetssituationen för våra chefstjänstemän ser ut. 
 Hur de fortlöpande utvärderingarna av chefstjänstemän och 

ledande politiker fungerar. 
 Hur beslut om avveckling av chefstjänstemän går till. 

Vi föreslår: 

att Kommunfullmäktige tillsätter en utredning med mål enligt ovan. 

att utredningen avrapporteras till Kommunfullmäktige under 2020. 

 

Benny Halldin  

För Socialdemokraterna i Tjörns kommunfullmäktige     
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2020-10-15  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§176 
 
Anmälan av motion från Benny Halldin (S) om utredning för att 
förbättra möjligheterna till lyckade chefsrekryteringar 
 
2020/263 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till 
kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning 
Benny Halldin (S) har lämnat in en motion om utredning för att förbättra 
möjligheterna till lyckade chefsrekryteringar, enligt följande: 
 
”Tjörns kommun har betalat åtskilliga miljoner i fallskärmar när ledande chefer 
tvingats sluta sina arbeten. 
 
För att minska dessa kostnader och på sikt skapa en bättre arbetsmiljö för våra 
medarbetare inom kommunen behöver en opartisk utredning genomföras för att 
klarlägga vilka förbättringspunkter som finns. 
 
Utredningen behöver åtminstone belysa: 
 Hur vår rekryteringsprocess ser ut. 
 Hur samspelet mellan ledande politiker och chefstjänstemän fungerar. 
 Hur arbetssituationen för våra chefstjänstemän ser ut. 
 Hur de fortlöpande utvärderingarna av chefstjänstemän och ledande politiker 

fungerar. 
 Hur beslut om avveckling av chefstjänstemän går till. 
 
Vi föreslår: 
att Kommunfullmäktige tillsätter en utredning med mål enligt ovan. 
att utredningen avrapporteras till Kommunfullmäktige under 2020.” 
 
Beslutsunderlag 
Motion den 8 oktober 2020. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-03-11 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§37 

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om 
bohuslänsk klassisk arkitektur och estetiskt tilltalande 
byggnadsmiljö 

2020/272 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
motionen anses besvarad med hänvisning till 
samhällsbyggnadsnämndens svar i frågan. 

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

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

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har inkommit med en motion om 
bohuslänsk klassisk arkitektur och estetiskt tilltalande 
byggnadsmiljö, med följande yrkande: 

- Att Tjörns kommun aktivt ska arbeta för att vid nybyggnation 
ska särskilt beakta och främja en mer klassisk arkitektur enligt 
motionens intentioner. 

- Att Tjörns kommun skall medverka till att kulturhistoriska och 
estetiska värden i befintliga miljöer tas tillvara och förstärks 
samt att intresset för hög kvalitet inom arkitektur och 
formgivning stärks.” 

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till 
samhällsbyggnadsnämnden, som antagit följande motionssvar: 

Samhällsbyggnadsnämnden delar uppfattningen att Tjörns 
kommun skall medverka till att kulturhistoriska och estetiska 
värden i befintliga miljöer tas tillvara och förstärks samt 
välkomnar ett stärkt intresse för hög kvalitet inom arkitektur och 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-03-11 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

formgivning. Samhällsbyggnadsnämnden som beslutande instans 
i plan- och byggfrågor baserar sitt arbete på detta synsätt.  

Samhällsbyggnadsnämnden delar inte uppfattningen att Tjörns 
kommun generellt vid nybyggnation ska beakta och främja 
”klassisk arkitektur” framför någon annan. 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut tar utgångspunkt i gällande 
plan- och bygglagstiftning, nationella mål och riktlinjer om hållbar 
och inkluderande samhällsbyggnad samt sakkunskap inom 
kulturmiljövården. Detta innebär att nybyggnation vid planering 
och lovgivning ska relateras till befintliga kulturhistoriska värden, 
men även till en mängd andra estetiska, funktionella, sociala och 
tekniska aspekter. 

Med hänvisning till ovan föreslår samhällsbyggnadsnämnden att 
motionen ska anses besvarad. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-25, § 38 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-12-09, § 341 
Kommunfullmäktige 2020-10-15, § 186 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-02-11 
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-11-23 
Motion 2020-10-09 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Tanja Siladji Dahne (MP) och Cyril Esbjörnsson (TP) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 

Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Tanja Siladji Dahnes 
(MP) och Cyril Esbjörnssons (TP) förslag väljs. 

158



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-02-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§38 

Svar på motion från Martin Johansson (SD) om 
bohuslänsk klassisk arkitektur och estetiskt tilltalande 
byggnadsmiljö 

2020/272 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad 
med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens svar i frågan. 

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

Sammanfattning 
Martin Johansson (SD) har inkommit med en motion om 
bohuslänsk klassisk arkitektur och estetiskt tilltalande 
byggnadsmiljö, med följande yrkande: 

- Att Tjörns kommun aktivt ska arbeta för att vid nybyggnation 
ska särskilt beakta och främja en mer klassisk arkitektur enligt 
motionens intentioner. 

- Att Tjörns kommun skall medverka till att kulturhistoriska och 
estetiska värden i befintliga miljöer tas tillvara och förstärks 
samt att intresset för hög kvalitet inom arkitektur och 
formgivning stärks.” 

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till 
samhällsbyggnadsnämnden, som antagit följande motionssvar: 

Samhällsbyggnadsnämnden delar uppfattningen att Tjörns 
kommun skall medverka till att kulturhistoriska och estetiska 
värden i befintliga miljöer tas tillvara och förstärks samt 
välkomnar ett stärkt intresse för hög kvalitet inom arkitektur och 
formgivning. Samhällsbyggnadsnämnden som beslutande instans 
i plan- och byggfrågor baserar sitt arbete på detta synsätt.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-02-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden delar inte uppfattningen att Tjörns 
kommun generellt vid nybyggnation ska beakta och främja 
”klassisk arkitektur” framför någon annan. 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut tar utgångspunkt i gällande 
plan- och bygglagstiftning, nationella mål och riktlinjer om hållbar 
och inkluderande samhällsbyggnad samt sakkunskap inom 
kulturmiljövården. Detta innebär att nybyggnation vid planering 
och lovgivning ska relateras till befintliga kulturhistoriska värden, 
men även till en mängd andra estetiska, funktionella, sociala och 
tekniska aspekter. 

Med hänvisning till ovan föreslår samhällsbyggnadsnämnden att 
motionen ska anses besvarad. 

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-12-09, § 341 
Kommunfullmäktige 2020-10-15, § 186 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-02-11 
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-11-23 
Motion 2020-10-09 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (-) fd (M) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att 
arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

 2021-02-11 Dnr 2020/272-200 

Kommunstyrelsen 

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

 

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

TU - Svar på motion från Martin Johansson (SD) om 
bohuslänsk klassisk arkitektur och estetiskt tilltalande 
byggnadsmiljö 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad med 
hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens svar i frågan. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (SD) har inkommit med en motion om bohuslänsk 
klassisk arkitektur och estetiskt tilltalande byggnadsmiljö, med följande 
yrkande: 

- Att Tjörns kommun aktivt ska arbeta för att vid nybyggnation ska 
särskilt beakta och främja en mer klassisk arkitektur enligt 
motionens intentioner. 

- Att Tjörns kommun skall medverka till att kulturhistoriska och 
estetiska värden i befintliga miljöer tas tillvara och förstärks samt att 
intresset för hög kvalitet inom arkitektur och formgivning stärks.” 

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till 
samhällsbyggnadsnämnden, som antagit följande motionssvar: 

Samhällsbyggnadsnämnden delar uppfattningen att Tjörns kommun 
skall medverka till att kulturhistoriska och estetiska värden i befintliga 
miljöer tas tillvara och förstärks samt välkomnar ett stärkt intresse för 
hög kvalitet inom arkitektur och formgivning. 
Samhällsbyggnadsnämnden som beslutande instans i plan- och 
byggfrågor baserar sitt arbete på detta synsätt.  

Samhällsbyggnadsnämnden delar inte uppfattningen att Tjörns 
kommun generellt vid nybyggnation ska beakta och främja ”klassisk 
arkitektur” framför någon annan. Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) 

 2021-02-11 Dnr 2020/272-200

tar utgångspunkt i gällande plan- och bygglagstiftning, nationella mål 
och riktlinjer om hållbar och inkluderande samhällsbyggnad samt 
sakkunskap inom kulturmiljövården. Detta innebär att nybyggnation 
vid planering och lovgivning ska relateras till befintliga 
kulturhistoriska värden, men även till en mängd andra estetiska, 
funktionella, sociala och tekniska aspekter. 

Med hänvisning till ovan föreslår samhällsbyggnadsnämnden att 
motionen ska anses besvarad. 

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-12-09, § 341 
Kommunfullmäktige 2020-10-15, § 186 

Bilagor 
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-11-23 
Motion 2020-10-09 

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

 
 
Evike Sandor 
Tf kommunchef
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-12-09 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§341 

Martin Johanssons (SD) motion om Bohuslänsk klassisk 
arkitektur och estetiskt tilltalande byggnadsmiljö 

2020/166 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att  

1. Anta förvaltningens svar på Martin Johanssons (SD) motion om 
Bohuslänsk klassisk arkitektur och estetiskt tilltalande 
byggnadsmiljö som sitt eget 

2. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse 
motionen besvarad med hänvisning till 
samhällsbyggnadsnämndens svar i frågan. 

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 
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om bohuslänsk klassisk 
arkitektur och estetiskt tilltalande byggnadsmiljö. Kommunfullmäktige 
har beslutat att motionen får väckas och remitterat den till 
kommunstyrelsen.  

Motionen framför följande:  

”Att Tjörns kommun aktivt ska arbeta för att vid nybyggnation ska särskilt 
beakta och främja en mer klassisk arkitektur enligt motionens intentioner. 

Att Tjörns kommun skall medverka till att kulturhistoriska och estetiska 
värden i befintliga miljöer tas tillvara och förstärks samt att intresset för hög 
kvalitet inom arkitektur och formgivning stärks.” 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har handlagt ärendet och redogör i 
tjänsteutlåtande daterat 2020-11-23 för bakgrund till sin bedömning, 
som samhällsbyggnadsnämnden i detta beslut tar ställning till.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-12-09 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förvaltningens svar  
Samhällsbyggnadsnämnden delar uppfattningen att Tjörns kommun 
skall medverka till att kulturhistoriska och estetiska värden i befintliga 
miljöer tas tillvara och förstärks samt välkomnar ett stärkt intresse för 
hög kvalitet inom arkitektur och formgivning. 
Samhällsbyggnadsnämnden som beslutande instans i plan- och 
byggfrågor baserar sitt arbete på detta synsätt.  

Samhällsbyggnadsnämnden delar inte uppfattningen att Tjörns 
kommun generellt vid nybyggnation ska beakta och främja ”klassisk 
arkitektur” framför någon annan. Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
tar utgångspunkt i gällande plan- och bygglagstiftning, nationella mål 
och riktlinjer om hållbar och inkluderande samhällsbyggnad samt 
sakkunskap inom kulturmiljövården. Detta innebär att nybyggnation 
vid planering och lovgivning ska relateras till befintliga 
kulturhistoriska värden, men även till en mängd andra estetiska, 
funktionella, sociala och tekniska aspekter. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-10-15 § 186 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-11-23 
Motion daterad 2020-09-20 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Larsson (S), Jörgen Myrberg (KD) och Peter Andersson (L) 
föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens 
förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Daniel Rutgersson Samhällsbyggnadsnämnden 
Planarkitekt/Bebyggelseantikvarie 
0304-60 15 27 
Daniel.rutgersson@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 Martin Johanssons (SD) motion om 
Bohuslänsk klassisk arkitektur och estetiskt tilltalande 
byggnadsmiljö 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att  

1. Anta förvaltningens förslag till motionssvar som sitt eget 

2. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse 
motionen besvarad 

Sammanfattning 
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om bohuslänsk klassisk 
arkitektur och estetiskt tilltalande byggnadsmiljö med följande 
yrkande: 
”Att Tjörns kommun aktivt ska arbeta för att vid nybyggnation ska särskilt 
beakta och främja en mer klassisk arkitektur enligt motionens intentioner. 

Att Tjörns kommun skall medverka till att kulturhistoriska och estetiska 
värden i befintliga miljöer tas tillvara och förstärks samt att intresset för hög 
kvalitet inom arkitektur och formgivning stärks.” 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till 
kommunstyrelsen (§ 2020/186). Samhällsbyggnadsförvaltningen har 
handlagt ärendet och formulerat ett svar. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-10-15 § 186 

Bilagor 
Motion 2020-09-20 
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Ärendet  
Lagstiftning och kommunens ansvar 
För att upprätta detaljplaner, hantera bygglov och bedriva tillsyn finns 
lagrum och allmänna råd som alla kommuner behöver förhålla sig till. I 
plan- och bygglagen (PBL) finns flera paragrafer och avsnitt som 
hanterar frågor kring kulturmiljövärden, exempelvis kravet på 
varsamhet, som gäller även vid åtgärder som inte är bygglovspliktiga. I 
kommunens översiktsplan formuleras riktlinjer och förhållningssätt 
gällande bland annat kulturmiljöfrågor. Vid upprättande av 
detaljplaner gör kommunen bedömningar som får rättsverkan när 
planen vinner laga kraft. En central del av arbetet med en detaljplan är 
att identifiera och avgränsa aktuella frågor om varsamhet, gestaltning, 
utformning och placering. 
 
Enligt PBL ska samhällsbyggnadsnämnden ”verka för en god 
byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och 
landskapsmiljö” (PBL kap 12 § 2). Lagen ställer krav på särskild 
kompetens som stöd till nämnden i den omfattning som nämnden 
behöver för att fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt (PBL 
kap 12 § 7). Inom Tjörns samhällsbyggnadsförvaltning finns idag tre 
bebyggelseantikvarier som med särskilt expertis inom 
kulturmiljöfrågor handlägger bygglov och detaljplaner. Utöver dem 
finns arkitekter, planeringsarkitekter, landskapsingenjör och 
kulturgeograf med god insyn och förmåga till kvalificerande 
bedömningar i frågor om kulturmiljö och arkitektur. Jämfört med 
många andra kommuner har samhällsbyggnadsnämnden på Tjörn 
tillgång till mycket hög och bred kompetens inom just 
kulturmiljöfrågor. 
 
I Tjörns kulturmiljöprogram ”Vårda, bevara, utveckla” (2015) definieras 
öns kulturmiljöer och förhållningssätt för särskilt värdefulla miljöer. 
Programmet är publicerat som en attraktiv och lättillgänglig bok, i syfte 
att främja intresse och brett lärande kring lokala värden, inte minst hos 
kommunens invånare och besökare. Kommunen erbjuder vidare öppet 
hus för allmänheten i frågor om byggnation, fri rådgivning på plats 
gällande kulturmiljöfrågor/renovering och genom seminarier och 
föreläsningar erbjuder kommunen allmänheten goda möjligheter till 
kunskapsuppbyggnad inom kulturmiljövård. 
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Nationell arkitekturpolitik 
2018 antogs i riksdagen följande arkitekturpolitiska mål:  
”Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre 
segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda 
förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.” 

Det ska uppnås genom att: 
• hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga ekonomiska 

överväganden 
• kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och sprids 
• det offentliga agerar förebildligt 
• estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara och 

utvecklas 
• miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla 
• samarbete och samverkan utvecklas, inom landet och internationellt. 

Punkt nummer fyra definieras vidare: ”I propositionen lyfts 
kulturhistoriska värden fram som en viktig del av vår gestaltade livsmiljö. Det 
står bland annat att ”gestaltning av den befintliga livsmiljön och förvaltning 
av de kulturvärden som finns där är en lika viktig uppgift som skapandet av 
nya områden” och att ”perspektivet gestaltad livsmiljö innebär en helhetssyn 
där kulturarv och kulturmiljö är självklara delar”. 

Gestaltning handlar såväl om hur vi tar omhand och utvecklar 
befintliga miljöer som hur den framtida bebyggelsen ska placeras och 
utformas. Estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden har stor 
betydelse för att förstå historiska sammanhang, men bidrar även till att 
skapa, stärka och utveckla platsens särdrag och kvaliteter. Detta är 
viktiga delar för att människor ska kunna känna tillhörighet och 
trygghet i sin livsmiljö. 

Traditionell arkitektur  
I motionen refereras till en ”traditionell Bohuslänsk arkitektur” som 
antas kunna fungera som generell utgångspunkt för god anpassning av 
ny bebyggelse och varsamhet gentemot befintliga miljöer.  
Mot bakgrund av Bohusläns långa och mångfacetterade historia kan 
inte en särskild stil eller estetik sägas vara representativ för Bohusläns 
hela byggnadstradition. En vanligt förekommande och starkt förenklad 
syn på ”bohuslänsk byggnadsstil” är kopplad till den så kallade 
Schweizerstilen. Med ökad spridning av planschverk och litteratur blev 
den populär över västvärlden under 1800-talets andra hälft. Samtidigt 
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som ökat ekonomiskt välstånd följde på en stor sillperiod slog stilen 
igenom i Bohuslän kring 1870, och kom att prägla delar av 
bostadsbebyggelsen. Även om de miljöer som representerar modet 
kring 1870 är attraktiva och uppskattade än idag, så innebär det inte att 
samma estetik och uttryck är tillämpbart exempelvis i en miljö med 
karaktärsdrag från första hälften av 1800-talet eller 1900-talets 
mellankrigstid.  
 
Idén att arkitektur från en specifik tidsperiod alltid är en lämplig 
utgångspunkt för varsamhet innebär risk för likriktning och 
förvanskning av de faktiska karaktärsdragen i en miljö. Vad ”jag/du/de 
flesta” bedömer som värdefullt är inte heller alltid samma värden som 
de som arbetar professionellt med kulturmiljövård har till uppgift att 
uppmärksamma. Varsamhet med kulturmiljövärden ska hanteras 
utifrån lagrum, allmänna råd och sakkunskap. För att fungera som 
underlag för samhällsbyggnad behöver de stilar och estetiker som är 
kulturhistoriskt värdefulla och skyddsvärda definieras brett och 
inkluderande.  
 
Modern kulturmiljövård inom samhällsbyggnad har pågått sedan 
mitten av 1970-talet. Antikvarier, arkitekter och andra aktörer har sedan 
dess arbetat för ett balanserat förhållningssätt till bevarande och 
utveckling, där olika intressen och uttryck kan samverka och samtiden 
kan lämna avtryck i arkitekturen utan att befintliga kulturmiljövärden 
går förlorade. Plan- och bygglagstiftningen är utformad så att det i den 
individuella prövningen avgörs vilka värden, karaktärsdrag och 
uttryck som ska beaktas. God kulturmiljövård förutsätter inte enbart 
bevarande av befintliga värden, utan även utveckling av nya 
karaktärsdrag för framtiden att beakta och bevara. 

Förvaltningens förslag till motionssvar 
Samhällsbyggnadsnämnden delar uppfattningen att Tjörns kommun 
skall medverka till att kulturhistoriska och estetiska värden i befintliga 
miljöer tas tillvara och förstärks samt välkomnar ett stärkt intresse för 
hög kvalitet inom arkitektur och formgivning. 
Samhällsbyggnadsnämnden som beslutande instans i plan- och 
byggfrågor baserar sitt arbete på detta synsätt.  

Samhällsbyggnadsnämnden delar inte uppfattningen att Tjörns 
kommun generellt vid nybyggnation ska beakta och främja ”klassisk 
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arkitektur” framför någon annan. Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
tar utgångspunkt i gällande plan- och bygglagstiftning, nationella mål 
och riktlinjer om hållbar och inkluderande samhällsbyggnad samt 
sakkunskap inom kulturmiljövården. Detta innebär att nybyggnation 
vid planering och lovgivning ska relateras till befintliga 
kulturhistoriska värden, men även till en mängd andra estetiska, 
funktionella, sociala och tekniska aspekter. 

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 Samhällsbyggnad
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2020-10-15  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§186 
 
Anmälan av motion från Martin Johansson (SD) om bohuslänsk 
klassisk arkitektur och estetiskt tilltalande byggnadsmiljö 
 
2020/272 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till 
kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning 
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om bohuslänsk klassisk arkitektur 
och estetiskt tilltalande byggnadsmiljö med följande yrkande: 
 
”Att Tjörns kommun aktivt ska arbeta för att vid nybyggnation ska särskilt beakta 
och främja en mer klassisk arkitektur enligt motionens intentioner. 
 
Att Tjörns kommun skall medverka till att kulturhistoriska och estetiska värden i 
befintliga miljöer tas tillvara och förstärks samt att intresset för hög kvalitet inom 
arkitektur och formgivning stärks.” 
 
Beslutsunderlag 
Motion den 9 oktober 2020. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-03-11 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§38 

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

2019/393 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen.  

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

Sammanfattning 
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 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-25, § 39 
Tjörns Bostads AB 2020-10-20, § 51 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-10, § 174 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-03-11 

Kommunstyrelsen

 

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 
Magne Hallberg (KD), George Strömbom (C), Martin Johansson (-) fd 
(SD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-02-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§39 

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

2019/393 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  

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

Sammanfattning 
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 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-02-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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 
Magne Hallberg (KD) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut. 

Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Magne Hallbergs (KD) 
förslag väljs. 
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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 
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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
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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 
 
 
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 
solbritt.tornqvist@tjorn.se 

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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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 frågor i interpellation från Vänsterpartiet 
 
Interpellation ställd till Lars Carlsson ordförande för samhällsbyggnadsnämnden. 
Mot bakgrund av höga höjningar av va-taxan för privatkonsumenter jämfört med industrins 
påtalade otillräckliga avgifter. 
 
I den utredning kring VA taxan som genomförts var ett av uppdragen att belysa om processvatten 
från fiskindustrin bär sina kostnader. Vi kunde där konstatera att Seafood står för sina andelar och det 
avtal som finns reglerar de förhållandena som är och kan uppstå. Det är VA s bedömning att 
industrins kostnader täcks av den avgift som tas ut enlig gällande avtal. 
 
I vilken utsträckning kostnadstäcks det avtal som Seafood innehar tom 20211231 för 
innevarande behov? 
 
Bedömning är att kostnadstäckningen kommer att vara minst 100% av de kostnader som 
Seafood belastar Ängholmen avloppsreningsverk med. 
 
Vad händer 2022 kommer taxan att sänkas eller finns redan nu ett uppdämt behov att reglera 
en ökning av taxan och i så fall vilken utsträckning beräknat i kronor och öre? 
 
Med 2020 års taxehöjning kommer VA kollektivets budget att generera ett överskott och i den 
utredning som gjordes är hänsyn tagen till att nuvarande taxa är mer hållbar över tid. 
 
Indexhöjning tas dock ut varje år vilket vi haft sen tidigare.  
 
Hur lyder den begränsningsklausul som kan ge ersättning för en högre mängd processvatten 
än vad avtalet grundas på? 
 
”Nämnda avgifter fördubblas för varje m3 processavlopp och för varje kg föroreningsmängd 
som överskrider gränsvärdena.  
Vidare utgår ett vite om 10000kr för varje vecka i vilken ett eller fler gränsvärden överskrids. Det 
är alltid Tjörns kommun som ensamt avgör om vite faller ut eller ej. 
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Interpellation ställd till Lars Carlsson ordförande för samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Mot bakgrund av höga höjningar av va-taxan för privatkonsumenter jämfört med industrins 
påtalade otillräckliga avgifter. 
 
I vilken utsträckning kostnadstäcks det avtal som Seafood innehar tom 20211231 för 
innevarande behov? 
 
Vad händer 2022 kommer taxan att sänkas eller finns redan nu ett uppdämt behov att reglera 
en ökning av taxan och i så fall vilken utsträckning beräknat i kronor och öre? 
 
Hur lyder den begränsningsklausul som kan ge ersättning för en högre mängd processvatten 
än vad avtalet grundas på? 

 
För Vänsterpartiet 
Alma Sibrian 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-01-28 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§30 

Anmälan av interpellation från Alma Sibrian (V) ställd till 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lars Carlsson 
(M) om VA-taxa 

2021/8 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 
 
Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har lämnat in en interpellation ställd till 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lars Carlsson (M) om VA-
taxa enligt följande: 

”Mot bakgrund av höga höjningar av va-taxan för privatkonsumenter 
jämfört med industrins påtalade otillräckliga avgifter. 

I vilken utsträckning kostnadstäcks det avtal som Seafood innehar tom 
20211231 för innevarande behov? 

Vad händer 2022 kommer taxan att sänkas eller finns redan nu ett 
uppdämt behov att reglera en ökning av taxan och i så fall vilken 
utsträckning beräknat i kronor och öre? 

Hur lyder den begränsningsklausul som kan ge ersättning för en högre 
mängd processvatten än vad avtalet grundas på?” 

Beslutsunderlag 
Interpellation 2021-01-13 
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Svar på interpellation från Tanja Siladji Dahne (MP) avseende Västra 
Götalandsregionens transportinfrastrukturplan. 

Inledningsvis kan det vara bra med ett klargörande. Undertecknad har inte sitt uppdrag 
i Göteborgsregionen (GR) som en konsekvens av uppdraget i kommunen och är därför 
inte heller kommunens representant i detta forum, dessa uppdrag tilldelas av respektive 
parti i Göteborgsregionen (GR) och uppdragshållarna representerar sitt parti i dessa 
sammanhang.  

Jag skall dock efter bästa förmåga försöka svara på din fråga trots att det formellt ej är 
att betrakta som en kommunal angelägenhet.  

Den 12 februari besökte Västra Götalandsregionen förbundsstyrelsen för att redogöra 
för arbetet med revidering av regional infrastrukturplan. Under våren kommer innehåll 
och fördelning i planen konkretiseras i samverkan mellan VGR och 
kommunalförbunden. På BHU den 9:e mars kommer en första diskussion om planens 
innehåll i sin helhet samt den ekonomiska fördelningen att äga rum. Därefter kommer 
VGR ta emot skriftliga inspel från respektive kommunalförbund senast den 15:e april.  

GR:s prioriteringar som förts fram bygger på de politiska överenskommelserna i Hållbar 
tillväxt och Strukturbild för Göteborgsregionen respektive GR:s inriktning för 
transportinfrastrukturen. Det handlar om infrastruktursatsningar för hållbar tillväxt i 
storstadsregionen, ökad attraktivitet för människor och näringsliv samt ett 
transporteffektivt samhälle med kraftigt minskad klimatpåverkan. Efter 
ställningstagande i BHU 8:e december 2020 finns två förslag till hur nästa plan 
principiellt ska fördela medel, Intermodalitet respektive Större åtgärder. Skillnaden är i 
vilken utsträckning medlen prioriteras till större eller mindre åtgärder och därmed även 
möjligheten till geografisk spridning. Vid BHU förordade GR alternativet 
Intermodalitet. 

Under våren kommer GR:s förbundsstyrelse ta ställning till hur man önskar att de större 
åtgärderna prioriteras.  

Så slutligen, ärendet kommer formellt behandlas i GR:s förbundsstyrelse under våren.  

 

Martin Johansen 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Transportinfrastruktur 

I början av februari påbörjades en dialog mellan VGR och kommunalförbunden gällande den 
regionala transportinfrastrukturplanen. En plan som i allra högsta grad kommer att påverka vår 
kommuns möjligheter och utvecklingen kopplat till  samhällsutvecklingen. En aktuell fråga då 
arbete pågår med både översikt- och lokalförsörjningsplan.  

Tjänstepersonerna i regionen har lagt fram tre förslag på inriktningen för den regionala 
transportinfrastrukturen.  

Ett är dåligt för klimatet, ett är okej för klimatet  och ett är bra för klimatet.  

Regionen förordade främst det tredje alternativet, men där har kommunalförbunden mer eller 
mindre sagt blankt nej. 

Så de två förstnämnda förslagen har beslutats att sändas ut på remiss. 

Följande punkter har skickats ut till kommunalförbunden och kommer diskuteras i dialogen: 

  

 • åtgärder i regionala stråk, till regionala stråk samt inom er kommun 

 • vilka typer av åtgärder ni ser som viktigast i just ert område 

 • större åtgärder som ni ser som högst prioriterade 

 

Martin Johanssen, som Kommunstyrelsens ordförande är du Tjörns kommuns företrädare i 
kommunalförbundet och vi ställer nu frågan kring vad du har drivit i aktuell diskussion utifrån 
ovan redovisade punkter.  

Vi önskar också en förklaring till varför kommunalförbunden mer eller mindre sagt blankt nej till 
det från regionen förordade alternativet. 

 

Tanja Siladji Dahne  

Miljöpartiet de gröna, Tjörn.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-02-25 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§52 

Anmälan av interpellation från Tanja Siladji Dahne (MP) 
ställd till kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen 
(L) om transportplan 

2021/49 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 
 
Sammanfattning 
Tanja Siladji Dahne (MP) har lämnat in en interpellation ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om transportplan, 
enligt följande: 

”I början av februari påbörjades en dialog mellan VGR och 
kommunalförbunden gällande den regionala 
transportinfrastrukturplanen. En plan som i allra högsta grad kommer 
att påverka vår kommuns möjligheter och utvecklingen kopplat till 
samhällsutvecklingen. En aktuell fråga då arbete pågår med både 
översikt- och lokalförsörjningsplan.  

Tjänstepersonerna i regionen har lagt fram tre förslag på inriktningen 
för den regionala transportinfrastrukturen.  

Ett är dåligt för klimatet, ett är okej för klimatet och ett är bra för 
klimatet.  

Regionen förordade främst det tredje alternativet, men där har 
kommunalförbunden mer eller mindre sagt blankt nej. 

Så de två förstnämnda förslagen har beslutats att sändas ut på remiss. 

Följande punkter har skickats ut till kommunalförbunden och kommer 
diskuteras i dialogen: 

 • åtgärder i regionala stråk, till regionala stråk samt inom er kommun 

• vilka typer av åtgärder ni ser som viktigast i just ert område 

• större åtgärder som ni ser som högst prioriterade 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-02-25 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Martin Johansen, som Kommunstyrelsens ordförande är du Tjörns 
kommuns företrädare i kommunalförbundet och vi ställer nu frågan 
kring vad du har drivit i aktuell diskussion utifrån ovan redovisade 
punkter.  

Vi önskar också en förklaring till varför kommunalförbunden mer eller 
mindre sagt blankt nej till det från regionen förordade alternativet.” 

Beslutsunderlag 
Interpellation 2021-02-18 
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1 Sammanfattning 
Vi har av Tjörns kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska kommunens 
rutiner kring förebyggande insatser för barn och unga. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2020. 
Socialtjänsten i varje kommun ska verka för att barn och unga växer upp under trygga 
förhållanden. Förebyggande arbete har en central betydelse i kommunens arbete för 
att se till att barn och deras familjer vid behov får tillgång till stöd och skydd. 
Syftet med granskningen är att konstatera om kommunen har fungerande rutiner kring 
förebyggande insatser för barn och unga.  
Enligt vår bedömning har de tre nämnderna barn- och utbildningsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden och socialnämnden samverkat väl och gemensam stått bakom och 
utformat förebyggande insatser. Det finns en rad förebyggande insatser som riktar sig 
till barn och unga. Vi bedömer att det finns ett rikt utbud i förhållande till kommunens 
storlek. I granskningen framkommer dock att styrningen av arbetet behöver tydliggöras 
då vi bedömer den som något otydlig. 
Vi har vidare funnit att det inte sker någon systematisk uppföljning av effekterna av 
insatserna som erbjuds och därmed anser vi att resultatet av insatserna behöver 
utvärderas tydligare för att säkerställa att insatserna är rätt anpassade för kommunens 
behov. 
För att satsningar ska kunna ske på ett långsiktigt och strategiskt sätt anser vi att det är 
av vikt att en kommunövergripande behovsanalys genomförs, för att säkerställa att 
insatserna är rätt anpassade för behoven i kommunen på kort och lång sikt. 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att de granskade 
nämnderna i huvudsak har fungerande rutiner kring förebyggande insatser för barn och 
unga.  
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi nämnderna och 
kommunstyrelsen att: 
• Tydliggöra styrningen av de förebyggande insatserna   
• Genomföra kommunövergripande behovsanalys. 
• Följa upp och utvärdera insatsernas resultat 
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2 Inledning/bakgrund 
Vi har av Tjörns kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska kommunens 
rutiner kring förebyggande insatser för barn och unga. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2020. 
Socialtjänsten i varje kommun ska verka för att barn och unga växer upp under trygga 
förhållanden. Förebyggande arbete har en central betydelse i kommunens arbete för 
att se till att barn och deras familjer vid behov får tillgång till stöd och skydd. 
Socialnämnden ska bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete 
för att förhindra att barn och unga far illa, men även barn och utbildningsnämnden har 
ett liknande ansvar. Barn till föräldrar eller vårdnadshavare med missbruk, psykisk 
sjukdom, eller där våld förekommer har en ökad risk att utveckla psykiska problem och 
det är av särskild vikt att skydda denna grupp genom förebyggande insatser. I arbetet 
med barn som riskerar att fara illa eller utvecklas ogynnsamt är kommunala 
verksamheter skyldiga att samverka med bland annat hälso- och sjukvården och 
polisen m.fl. Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för att samverkan kommer till stånd. I 
de fall kommunens förebyggande insatser uteblir eller samverkan inte kommer till stånd 
riskerar barn och unga fara illa. 
Med anledning av ovanstående drar kommunens revisorer slutsatsen i sin riskanalys, 
att socialnämndens, barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämndens 
rutiner avseende förebyggande insatser för barn och unga behöver granskas. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Granskningen syftar till att konstatera om kommunen har fungerande rutiner kring 
förebyggande insatser för barn och unga.  
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:   

• Har kommunen förebyggande insatser riktade till barn och deras familjer?  

• Hur är insatserna organiserade?  

• Sker samverkan mellan de olika nämnderna och med andra myndigheter 
utanför kommunen? 

• Hur sker styrning och uppföljning av insatserna? 
Granskningen ska sätta visst fokus på barn 0-6 år. 

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller  
 Vi kommer att bedöma om rutinerna uppfyller:    
— Kommunallagen 6 kap. 6 § 
— Skollagen 
— Socialtjänstlagen  
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— Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut  

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom intervjuer med socialchef och med processledare 
barn och unga. Därutöver har granskningen bestått av dokumentstudier och 
avstämningar av skriftligt material. 
Rapporten är faktakontrollerad av de intervjuade. 

2.4 Lagar som styr verksamheten 
Socialtjänstlagen 
Till socialnämndens uppgifter hör att göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i 
kommunen. Det innebär att socialtjänsten ska medverka i samhällsplaneringen och i 
samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja 
goda miljöer i kommunen samt informera om socialtjänsten i kommunen. Därutöver ska 
socialtjänsten genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja 
förutsättningarna för goda levnadsförhållanden, svara för omsorg och service, 
upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och 
enskilda som behöver det. När det är lämpligt ska nämnden samverka med andra 
samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar. 
Socialnämnden ansvarar för att det finns tillgång till öppna insatser för att kunna möta 
barns, ungas och vårdnadshavares olika behov och ska: 

• verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden och i 
nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en 
gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och unga, 

• bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete för att 
förhindra att barn och unga far illa, 

• aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn och unga av 
alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller beroendeframkallande 
medel samt dopningsmedel, 

• aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk av spel om pengar bland 
barn och unga, 

• tillsammans med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs, 
uppmärksamma och verka för att barn och unga inte vistas i miljöer som är 
skadliga för dem, 

• med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och unga som har 
visat tecken till en ogynnsam utveckling, 

• i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och unga som riskerar att 
utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om barnets 
eller den unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet, 
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• Socialnämnden ska i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa 
samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs.  

Nämnden ska aktivt verka för att samverkan kommer till stånd. 
Skollagen 
Skolan ska tillhandahålla förebyggande och hälsofrämjande elevhälsa. Elevernas 
utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. För medicinska, psykologiska och 
psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och 
kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas 
behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. 
I skollagen finns bestämmelser om samverkan i frågor som rör barn som far illa eller 
riskerar att fara illa. Av bestämmelsen framgår att huvudmannen och den som är 
anställd i sådan verksamhet, på socialnämndens initiativ i frågor som rör barn som far 
illa eller riskerar att fara illa, ska samverka med samhällsorgan, organisationer och 
andra som berörs. 
Förebyggande insatser 
Förebyggande insatser kan beskrivas och kategoriseras på olika sätt. Vilka begrepp 
som används varierar över tid och mellan olika verksamhetsområden. Inom 
socialtjänsten används bl.a. begreppen universell, selektiv, respektive indikerad 
prevention. 
Med universell prevention menas förebyggande insatser som riktar sig till alla i en 
population utan någon gemensam riskfaktor. 
Selektiv prevention är förebyggande insatser som riktar sig till grupper utifrån någon 
gemensam riskfaktor. Indikerad prevention är insatser som riktar sig till personer som 
har uppmärksammade problem. Gränsen mellan indikerad prevention och tidig 
behandling kan vara svår att dra. 
De begrepp som ligger till grund för socialtjänstlagen och indelningen av 
socialtjänstens insatser i olika huvudfunktioner är följande: 
• Strukturinriktade insatser syftar till en god samhällsmiljö. Hit räknas medverkan i 
samhällsplaneringen, arbete med sociala problem i samhället och uppsökande 
verksamhet. 
• Allmänt inriktade insatser är generellt utformade sociala insatser som riktar sig till 
grupper av individer såsom barn, funktionshindrade, missbrukare, äldre etc. 
• Individuellt inriktade insatser avser insatser direkt anpassade till den enskildes 
behov. Dit räknas bland annat ekonomisk hjälp, upplysningar, samtal och rådgivning. 
Insatser på samhällsnivå syftar till en god samhällsmiljö. Hit räknas socialtjänstens 
medverkan i samhällsplanering och insatser som riktar sig till alla i en population. Det 
kan också vara uppsökande verksamhet, samhällsarbete eller att socialtjänsten 
lokaliserar delar av sin verksamhet på familjecentraler, ungdomsmottagningar eller 
öppna förskolan. 
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Insatser på gruppnivå riktar sig till grupper och individer som vistas i riskmiljöer eller 
bedöms tillhöra någon riskgrupp. Det kan vara ungdomar i ett visst bostadsområde, 
barn till föräldrar med psykisk ohälsa eller äldre med svagt socialt nätverk. Insatserna 
kan till exempel vara råd och stöd, olika typer av gruppverksamheter eller riktade 
informationsinsatser. 
Insatser på individnivå är utformade utifrån en specifik individs behov. Det kan vara 
tidiga insatser och särskilt stöd till barn som uppvisar problembeteenden eller till 
föräldrar som har svårt att klara sin föräldraroll. Det kan också handla om 
återfallsprevention när det gäller brottslighet eller missbruks- och beroendeproblematik 
samt om individuella insatser inom ramen för ett salutogent arbetssätt. 

3 Resultat av granskningen 
3.1 Mål och organisation 

Tjörns kommun har utformat en verksamhetsplan för folkhälsa och social hållbarhet 
utifrån ett samverkansavtal med Västra hälso- och sjukvårdsnämnden (HSNV inom 
Västra Götalandsregionen). Avsikten med avtalet är att underlätta det tvärsektoriella 
samarbetet för att få ett bättre resursutnyttjande och större genomslagskraft för 
gemensamma folkhälsoinsatser. 
Kommunen har antagit en strategi för folkhälsa och social hållbarhet för perioden 2019-
2026. Strategin fastställer att kommunens arbete ska utgå från Agenda 2030, de 
nationella folkhälsopolitiska målen, hälsans bestämningsfaktorer samt regionala och 
lokala styrdokument. Folkhälsostrategen har en strategisk och samordnande roll 
medan det operativa arbetet sker ute i verksamheterna. Nedan presenteras insatser 
som avser barn och unga som planeras att genomföras under 2020: 
Det tidiga livet 
Samordna föräldraskapsstöd. En översikt över kommunens föräldraskapsstöd behöver 
göras.  
En översyn kring arbetet med att identifiera barn i riskzon med resurssvaga föräldrar 
där barnen riskerar att utveckla ohälsa och/eller utanförskap bedrivs. Syftet är att 
säkerställa att erbjuda dem riktade insatser. 
Kunskap, kompetens, utbildning 
Arbete med tidiga insatser som främjar barn och ungas fullföljda studier, (definieras 
som att bli behörig till och gå ut gymnasiet) och motverka studieavbrott. Under 2020 är 
ambitionen att kartlägga vad som görs och om det finns behov för att utveckla och 
systematisera arbetet med elever i årskurs 5-9 som riskerar att inte bli behöriga till 
gymnasiet. 
Under året ska det även följa upp och utvärdera arbete med YAM (Youth aware of 
mental health) och MHFA (Mental Health First Aid). 
Övriga insatser som främjar fullföljda studier är fysisk och psykisk hälsa, tex 
levnadsvanor och fysisk aktivitet. Trafikfrågor som är knutna till fysisk aktivitet och 
möjlighet att ta sig fram utan fordon i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen. 
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Arbetet avser att uppfylla trafikstrategins mål gällande folkhälsa och social hållbarhets 
mål gällande fysisk aktivitet. Flera hållbarhetsdimensioner omfattas. 
Folkhälsostrateg ska stötta i det drogförebyggande arbetet ANDT (alkohol, narkotika, 
dopning, tobak och spel om pengar) genom samverkansgruppen. Aktiviteter, 
föreläsningar i ämnet kommer att anordnas. Kommunen medverkar i kampanjen ”Tänk 
om” som länsstyrelsen anordnar kopplat till langning av alkohol. Handlingsplan för 
ANDT arbetet ska tas fram enligt Strategin för folkhälsa och social hållbarhet. En 
analys av resultatet från CANs undersökning (Centralförbundet för alkohol- och 
narkotikaupplysning). Ett arbete för att få till Brå organisationen planeras under året. 
(Råd för brottsförebyggande arbete) 
Jämställdhets och jämlikhetsarbete 
Undersöka möjligheten till att föra in våldspreventivt program i åk 9 på en av skolorna. 
Samordna och driva arbetet mot våld i nära relation genom samverkansgruppen och 
utföra olika våldsförebyggande och främjande aktiviteter, föreläsningar mm. 

3.1.1 Styrning och ledning av folkhälsoarbete och förebyggande insatser 
Arbetet med folkhälsa och social hållbarhet har en politisk styrning och bedrivs 
strategiskt i Tjörns kommun genom ett lokalt råd för folkhälsofrågorna, Rådet för hälsa 
och hållbar utveckling. I rådet sitter förtroendevalda från kommunens alla nämnder och 
två förtroendevalda från Hälso-och sjukvårdsnämnd västra, HSNV . Rådet är politiskt 
sammansatt med undantag för kommunens folkhälsostrateg och avdelningschef 
kommunkansliet. Den övergripande uppgiften för Rådet för folkhälsa och hållbar 
utveckling i Tjörns kommun är att initiera, samordna och utvärdera folkhälsoinsatser 
utifrån ett befolknings- och ett samhällsinriktat perspektiv. Folkhälsostrategen är rådets 
tjänsteperson och ska vara en stödjande funktion för ett aktivt hälsofrämjande och 
förebyggande arbete i Tjörns kommun. Folkhälsostrategen är organiserad under 
kommunkansliet. 
SOS-gruppen (strategisk samverkansgrupp) är en tvärsektoriell samverkansgrupp med 
avdelningschefer, alla förvaltningar utom samhällsbyggnadsförvaltningen är 
representerad samt Tjörns bostadsbolag TBAB. Processledare för barn och unga håller 
ihop och ansvarar för arbetsgruppens arbete. Gruppen har i sitt uppdrag att utforma 
strategisk samverkan kring kommunens arbete med och för barn och unga, och utifrån 
detta ta beslut inom given ram och mandat. Gruppen ska snabbt kunna mobilisera 
gränsöverskridande samarbeten vid akuta behov. Det mesta av mål som sätts upp 
avseende folkhälsoarbete och förebyggande arbete drivs genom SOS-gruppen. 
Gruppen ansvarar också för att samordna prioriteringar och målsättningar utifrån 
Tjörns barn- och ungdomsplan och utarbeta ett förslag till aktivitetsplan årligen. Till 
gruppen finns två ungdomssamordnare knutna som är en del av den operativa armen 
ut i verksamheterna. Polisen har ingått ett sk medborgarlöfte med kommunen. 
Medborgarlöfte är ett avtal om samverkan som ingås mellan polismyndigheten och 
kommunen. Representanter från Polismyndigheten i Västra Götaland, Polisområde 
Storgöteborg deltar vid gruppens möten enligt överenskommelse i samverkansavtalet. 
Andra aktörer adjungeras till gruppen vid behov.  
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SOS-gruppen anses vara en förutsättning för tvärsektoriell samverkan och beskrivs 
vara unik i jämförelse med andra kommuner. Utöver det samordnade ansvaret 
ansvarar gruppen också för att följa upp, sammanställa och återrapportera de 
kommungemensamma aktiviteterna till årsredovisningen samt omvärldsbevaka och 
utifrån detta och ge förslag till utveckling av kommunens arbete med och för barn och 
unga. En kontinuerlig återkoppling av gruppens arbete och analyser görs till 
förvaltningscheferna.  
Arbetet med styrning av gruppens arbete och övrigt förebyggande arbete och koppling 
till Rådet för hälsa och social hållbarhet (politiskt råd) håller på att utvecklas och 
samordnas på ett tydligare sätt. Detta beskrivs inte ha fungerat ultimat då SOS-
gruppen inte haft en tydlig styrgrupp. Kommunledningsgruppen anses kunna utgöra 
styrgrupp men det anses finnas behov av utveckling och förtydligande av uppdraget. 
Ett politiskt uppdrag från kommunstyrelsen fattades under 2020 om att utreda en 
förbättrad samordning och styrning av det förebyggande arbetet. Uppdraget kommer 
att genomföras under 2021. 

3.1.2 Kommunens förebyggande insatser 
I intervjuerna beskrivs att det är en styrka att strategin för folkhälsoarbete och är 
gemensam för kommunens nämnder och att förebyggande insatser till barn och unga 
samordnas i gemensamma mål.  
Utifrån kommunens storlek beskrivs Tjörn satsa förhållandevis mycket resurser på 
förebyggande insatser i olika former och det finns ett stort politiskt intresse för 
folkhälsofrågor. Företrädare för verksamheten anser ändå att det finns behov av att se 
över organisationen och uppföljningen för att kommunens insatser ska matcha 
invånarnas behov så bra som möjligt. Som tidigare beskrivits har Kommunstyrelsen 
gett i uppdrag att se över organisationen i syfte att förbättra samordning och styrning 
av det förebyggande arbetet i kommunen. I dagsläget utförs en rad förebyggande 
insatser till barn och unga. Nedan presenteras ett utdrag: 
SOS-gruppens insatser 
YAM, åk 9 (Youth awarness mental health) som är en hälsofrämjande och preventiv 
insats för att förbättra den psykiska hälsan. Utförs av skolans elevhälsa och 
ungdomssamordnarna gemensamt. 
Tanke och hälsa, åk 8. En metod för att fånga upp och hjälpa unga i riskzonen för 
depression. Utförs av skolans elevhälsa och ungdomssamordnarna gemensamt. 
MHFA- Första hjälpen för psykisk hälsa. Utförs av skolans elevhälsa och 
ungdomssamordnarna gemensamt. 
Stöd i ANDT arbete på skolorna, ANDT information på föräldramöten. 
Utvecklingsarbetet av trygghetsarbetet. Utförs av ungdomssamordnarna 
Socialnämndens insatser 
Socialnämndens öppenvårdsteam erbjuder insatser utan att beslut om insats och efter 
utredning har fattats. Insatser utan beslut om insats kan exempelvis vara som utförs av 
familjebehandlarna eller gruppverksamhet via anhörigkonsulenten. 
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Föräldrastöd nyanlända- älskade barn. Utförs av Integrationsenheten i samverkan med 
folkhälsostrategen. 
Universellt föräldrastöd ”Aktivt föräldraskap”.  
Två stödgrupper för barn och unga kommer att starta upp tidigt under 2021efter en 
företagen utredning. Arbetet sker i samverkan med IOP (Idéburet Offentligt 
Partnerskap) med svenska kyrkan på Tjörn som huvudman. Stödgrupperna är för barn 
och ungdomar med föräldrar som missbrukar alkohol eller andra droger, eller har 
psykisk ohälsa och för barn och ungdomar som har separerade föräldrar.  
Kultur- och fritidsnämndens insatser 
Fritidscentra Delta och Häggvall genomför en rad aktiviteter till barn och unga. 
Verksamhetens aktiviteter utformas utifrån ungdomarnas önskan men också utifrån 
verksamhetens temaår Här presenteras några exempel på aktiviteter, Friday Free 
Gym, Gamingkväll, scenkonst, filmklubb, mat och bak etc. 
Två ungdomssamordnare arbetar förebyggande, rådgivande och uppsökande med 
ungdomar och föräldrar. Ungdomssamordnarna arbetar både i skolan och på fritiden. 
De samarbetar med alla förvaltningar i kommunen, ungdomsmottagningen, polis och 
räddningstjänst med flera. De arbetar som ett stöd i skolan och planerade insatser 
kvällstid med att anordna aktiviteter och att vara vuxna förebilder. 
Ungdomssamordnarna arbetar aktivt för att ha kontakt med föräldrar. 
Föräldracafé – stöd till tonårsföräldrar 
Barn- och utbildningsnämndens insatser 
Närvaroprojekt för att öka elevers skolnärvaro vid oroande skolfrånvaro. I projektet 
samverkar skolan med socialtjänsten. Även SOS gruppen har detta som mål att öka 
skolnärvaron och är medverkande i projektet. 
Uppföljningsuppdrag avseende det kommunala aktivitetsansvaret1.  
Tidigare har Västra Götalandsregionen och Tjörns kommun samverkat i en 
familjecentral där funktioner från båda huvudmännen samlokaliserats för en samverkan 
runt små barn 0-6 år. Familjecentralen innehöll MVC mödravård och BVC 
barnhälsovård från Västragötalandsregionen och öppen förskola från kommunens 
barn- och utbildningsnämnd samt kuratorsstöd 50 % tjänst från socialtjänsten. 
Samarbetet upphörde under sommaren 2020 och beskrivs bero på att kostnaden för 
verksamheten ansågs vara för hög. När barn- och utbildningsnämnden beslutade sig 
för att avsluta samarbetet gjorde även socialtjänsten det.  

3.1.3 Uppföljning och rapportering 
Resultatet av SOS-gruppens arbete presenteras i årsbokslutet. Målen för 
folkhälsoarbetet delas av fyra förvaltningar (barn- och utbildningsnämnden, kultur och 

 
1 Det kommunala aktivitetsansvaret omfattar ungdomar som inte har fyllt 20 år, har fullgjort sin skolplikt 
eller har blivit folkbokförda i landet efter skolpliktig ålder, inte går i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan 
eller motsvarande utbildning, inte har en gymnasieexamen, ett gymnasiesärskolebevis eller fullföljd 
motsvarande utbildning med godkänt resultat. 
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fritidsnämnden, socialnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden. Dessa följs upp i 
respektive nämnds delårsuppföljning i tertial 1 och tertial 2 och i årsbokslutet. Därefter 
rapporteras nämndernas bokslut till kommunstyrelsen. 
Avtalet som finns mellan Tjörns kommun och regionen följs dels upp via 
folkhälsorådets politiska grupp, dels via kommunstyrelsen. 

3.1.4 Statistiska jämförelser 
Vi har gjort en statistikjämförelse mellan Tjörn, liknande kommuner avseende IFO, 
liknande kommuner avseende socioekonomi och medelkommunen i Sverige. 
Statistiken är hämtad från RKA, rådet för kommunala analyser och bygger på uppgifter 
som kommunerna rapporterat och som sammanställts. 
Liknande kommuner IFO är: Bollebygd, Gagnef, Habo, Knivsta, Krokom, Mörbylånga, 
Öckerö. Liknande kommuner socioekonomi är: Gällivare, Leksand, Mörbylånga, Säter, 
Trosa, Varberg, Öckerö 

 
I ovanstående tabell framgår att kostnaden för övriga öppna insatser är något högre än 
medelkommunens och liknande kommuner socioekonomi men lägre än liknande 
kommuner IFO. Övriga öppna insatser definieras enligt följande; öppna insatser som 
ges till barn och ungdomar utan individuellt beslut och utan krav på inskrivning. 
Exempel är ungdomsmottagningar/ungdomscentrum, familjecentraler, föräldragrupper, 
öppna träfflokaler och övrig riktad verksamhet. Här redovisas även bidrag till föreningar 
och organisationer, t.ex. nattvandrare. 
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Av ovanstående tabell framkommer att Tjörn har haft högst kostnader för öppna 
insatser till barn och unga av kommunerna i jämförelsen Öppna insatser definieras 
individuellt behovsprövad öppen vård samt övriga insatser för barn och unga. För åren 
2017 och 2019 är kostnaden ungefär den samma men för 2018 är kostnaden betydligt 
högre. 

3.1.5 Bedömning 
Enligt vår bedömning har de tre nämnderna barn- och utbildningsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden och socialnämnden samverkat väl och gemensam stått bakom och 
utformat förebyggande insatser till barn och unga. Det finns en rad förebyggande 
insatser som riktar sig till barn och unga. Vi bedömer att det finns ett rikt utbud i 
förhållande till kommunens storlek. I granskningen framkommer dock att styrningen av 
arbetet behöver tydliggöras då vi bedömer den som något otydlig. Under 2021 finns ett 
politiskt uppdrag från kommunstyrelsen kopplat till förbättrad samordning och styrning 
av det förebyggande arbetet, vilket vi välkomnar. För att säkerställa att uppdraget leder 
till en tydligare styrning avseende organisationen av förebyggande insatser anser vi att 
nämnderna bör följa resultatet av arbetet.  
Vi har i rapporten beskrivit att kommunen erbjuder en rad insatser till barn och unga 
inom skolan, socialtjänsten och inte minst inom kultur- och fritidsverksamheten. Vi har 
dock funnit att det inte sker någon systematisk uppföljning av effekten av insatserna 
och därmed anser vi att resultatet av insatserna behöver utvärderas tydligare för att 
säkerställa att insatserna är rätt anpassade för behovet i kommunen.  
Vi kan konstatera att det i dagsläget inte finns så mycket insatser som riktar sig till de 
mindre barnen och deras föräldrar. För barn mellan 0-6 år fanns tidigare ett samarbete 
med Västra Götalandsregionens verksamheter MVC (mödravård) och BVC 
(barnhälsovård) i form av familjecentral där kommunen stod för öppen förskola och 
kuratorsstöd. Under året har Barn- och utbildningsnämnden dragit sig ur samarbetet 
vilket innebar att öppna förskolan och kuratorsstödet från familjecentralen försvann. 
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Det innebar att kommunen tappade en insats för de mindre barnen. Vi gör inte någon 
bedömning av beslutet i sig men för att satsningar ska kunna ske på ett långsiktigt och 
strategiskt sätt anser vi att det är av vikt att en kommunövergripande behovsanalys 
genomförs, för att säkerställa att insatserna är rätt anpassade för behoven i kommunen 
på kort och lång sikt.  

4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunen i 
huvudsak har fungerande rutiner kring förebyggande insatser för barn och unga.  
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi nämnderna och 
kommunstyrelsen att: 

• Tydliggöra styrningen av förebyggande insatser  

• Genomföra kommunövergripande behovsanalys. 

• Följa upp och utvärdera insatsernas resultat 
 
Datum som ovan 
KPMG AB 

Liz Gard  Annelie Svensson 
Certifierad kommunal revisor  Kommunal revisor 
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1 Sammanfattning och rekommendationer 
KPMG har av Tjörns kommuns revisorer fått i uppdrag att granska om samhällsbygg-
nadsnämnden bedriver en ändamålsenlig verksamhet för att säkerställa vatten- och 
avloppsförsörjningen i kommunen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.  
Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma om samhällsbyggnads-
nämndens ledning, styrning och uppföljning har varit tillräckligt tillfredsställande för att 
säkerställa en ändamålsenlig verksamhet gällande VA-försörjningen i kommunen. Vår 
sammanfattande bedömning är att den inte har varit det.   
Vi bedömer att: 

• Samhällsbyggnadsnämnden i huvudsak har säkerställt en tydlig roll- och 
ansvarsfördelning för kommunens vatten- och avloppsverksamhet. Nämnden 
bör dock säkerställa att det finns beslutade uppdragsbeskrivningar omfattande 
respektive enhets ansvarsområde.  

• Samhällsbyggnadsnämnden för VA-försörjningen i huvudsak efterlever gällande 
lagstiftning, men lever inte upp till fullmäktiges ekonomiska mål för 
verksamheten. Vidare framgår det inte tillräckligt tydligt vad nämndens 
bedömning av sin uppfyllelse av fullmäktiges inriktningsmål om ”Hållbar och 
effektiv utveckling av vatten och avlopp” baseras på.  

• VA-verksamheten har tillräckliga rutiner och arbetssätt, bland annat i form av 
planering och kontroller, för att i huvudsak säkerställa efterlevnaden av lagen 
om allmänna vattentjänster (LAV). För att säkerställa att nämnden uppnår 
fullmäktiges mål behöver den dock förtydliga sin styrning och uppföljning med 
fokus på resultat.  

• Den långsiktiga styrningen inom VA-området behöver förtydligas. Styrningen i 
form av olika styrdokument inom VA-området brister i tydlighet, liksom i 
kännedomen om och uppföljningen av dem. Samhällsbyggnadsnämnden bör se 
över styrdokumenten rörande VA-försörjningen och så långt möjligt förtydliga 
och förenkla så att de hänger samman på ett konsekvent sätt, samt ange hur 
genomförandet och efterlevnaden ska följas upp och återrapporteras. 

• Nämnden i större utsträckning bör använda sin interna kontroll av VA-verksam-
heten för att säkerställa en ”rimlig försäkran” om att målen uppnås bland annat 
vad gäller en effektiv och ändamålsenlig verksamhet, tillförlitlig ekonomisk 
rapportering och information om verksamheten. 

• Samhällsbyggnadsnämnden delvis antagit ändamålsenliga investerings- och 
underhållsplaner för att säkerställa drift och underhåll av vatten- och avlopps-
nätet. 

• Förvaltningen har sedan 2019 utvecklat planeringen av underhåll och investe-
ringar på kort respektive lång sikt, bland annat med stöd av simuleringar av 
investeringar i relation till olika taxenivåer vilket nu uppges utgöra ett bra be-
slutsunderlag. Det saknas dock en tydlig underhållsplan omfattande det samla-
de underhållsbehovet på kort och lång sikt. Vidare omfattar otydligheterna i 
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styrdokumenten inom VA-området även underhåll och investeringar och det 
saknas en årlig rapportering till nämnden utifrån fastslagen VA-plan.   

• Samhällsbyggnadsnämnden har tagit hänsyn till och svarat upp emot flera, men 
inte alla, förbättringsområden och rekommendationer som lyftes fram i den 
revisionsgranskning som genomfördes 2015. 
 

Med utgångspunkt från våra iakttagelser och bedömningar lämnar vi följande rekom-
mendationer: 

• Att samhällsbyggnadsnämnden säkerställer att det finns beslutade uppdragsbe-
skrivningar omfattande ansvarsområdena för enheterna på VA-avdelningen.  

• Att samhällsbyggnadsnämnden säkerställer en systematisk ekonomisk 
planering och uppföljning för att uppnå målet om en fullt ut avgiftsfinansierad 
VA-verksamhet.   

• Att samhällsbyggnadsnämnden förtydliga sin styrning och uppföljning utifrån 
fullmäktiges inriktningsmål om ”Hållbar och effektiv utveckling av vatten och 
avlopp med fokus på resultat. 

• Att samhällsbyggnadsnämnden ser över sin internkontrollplan som grund för 
att säkerställa att målen uppnås för VA-verksamheten vad gäller en effektiv 
och ändamålsenlig verksamhet, tillförlitlig ekonomisk rapportering och informa-
tion om verksamheten. 

• Att samhällsbyggnadsnämnden säkerställer tydliga och konsekventa styrdoku-
ment samt rutiner för redovisning och rapportering av genomförande och resul-
tat för VA-verksamheten. Det bör bland annat omfatta fastställande av en un-
derhållsplan för VA-försörjningen som grund för nämndens styrning och upp-
följning, årlig rapportering till nämnden utifrån fastslagen VA-plan, samt genom-
förda kontroller inklusive resultat och sammanfattande slutsatser av dem.  
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2 Bakgrund 
KPMG har av Tjörns kommuns revisorer fått i uppdrag att granska om samhällsbygg-
nadsnämnden bedriver en ändamålsenlig verksamhet för att säkerställa vatten- och 
avloppsförsörjningen i kommunen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.  
Kommunen har enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV) ansvar för att i vissa fall 
ordna vatten och avlopp för befintlig och blivande bebyggelse. Kommunens uppdrag är 
att verka för en god försörjning enligt gällande lagar, föreskrifter och direktiv.  

 
Kommunrevisionen har i tidigare granskningar år 2013 och 2015 uppmärksammat 
brister i kommunens arbete med att säkerställa vatten- och avloppsförsörjningen. 
Sammanfattningsvis har det handlat om bristande styrning, ledning, uppföljning och 
kontroll av verksamheten. Vidare förekommer fortsatt problem med otjänligt vatten i 
vissa perioder och delar av kommunen, samtidigt som Tjörns kommun har bland de 
högsta vatten- och avloppsavgifterna i landet.  

 
I den revisionsgranskning av kommunens vatten- och avloppsförsörjning som genom-
fördes 2015 konstaterades att det fanns brister i kommunstyrelsens säkerställande av 
VA-försörjningen i kommunen. Bl.a. fanns behov av att säkerställa en tydlig roll- och 
ansvarsfördelning, liksom styrning, ledning, uppföljning och kontroll av vatten- och 
avloppsverksamheten, bl.a. genom en kommunövergripande underhållsplan.  

 
Sedan 2019 ansvarar samhällsbyggnadsnämnden för VA-verksamheten i kommunen. 
Enligt nämndens arbetsordning finns ett särskilt VA-utskott med uppgift att bereda 
ärenden avseende kommunens ansvar för vatten- och avloppsfrågor. Utöver aktuell 
lagstiftning är en viktig utgångspunkt kommunfullmäktiges inriktning om ”hållbar och 
effektiv utveckling av vatten och avlopp” med tillhörande indikatorer. 
 
Kommunrevisionen bedömer mot bakgrund av sin risk- och väsentlighetsanalys att det 
finns behov av att granska om samhällsbyggnadsnämnden bedriver en ändamålsenlig 
verksamhet för att säkerställa vatten- och avloppsförsörjningen i kommunen.     

2.1.1 Syfte och revisionsfrågor 
Granskningen syftar till att bedöma om samhällsbyggnadsnämndens ledning, styrning 
och uppföljning har varit tillräckligt tillfredsställande för att säkerställa en ändamålsenlig 
verksamhet gällande VA-försörjningen i kommunen. 
Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor:   

• Har samhällsbyggnadsnämnden säkerställt en tydlig roll- och ansvarsfördelning 
för kommunens vatten- och avloppsverksamhet? 

• Efterlevs gällande lagstiftning och kommunfullmäktiges mål? 

• Har samhällsbyggnadsnämnden antagit ändamålsenliga investerings- och 
underhållsplaner för att säkerställa drift och underhåll av vatten- och 
avloppsnätet? 

• Har hänsyn tagits till tidigare slutsatser och förslag till rekommendationer? 
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2.1.2 Avgränsning 
Granskningen har primärt omfattat samhällsbyggnadsnämndens säkerställande av VA-
verksamheten fr.o.m. 2019.  

2.1.3 Revisionskriterier 
Revisionskriterier är de bedömningsgrunder som används vid granskningen för att av-
göra om kommunens arbete sker ändamålsenligt och effektivt. Revisionskriterierna i 
denna granskning har utgjorts av: 

• Kommunallagen, 6 kap § 6 

• Lag om allmänna vattentjänster (2006:412) 
• Kommunens budget 2020 
• Tillämpbara interna regelverk, policyer och beslut 

2.1.4 Ansvarig nämnd/styrelse 
Granskningen har avsett samhällsbyggnadsnämnden samt kommunstyrelsen (i 
egenskap av ledningsorgan och ansvarig för uppsikt över nämnder). 

2.1.5 Projektorganisation 
Granskningen har utförts av Anna Giotas Sandquist, verksamhetsrevisor. Liz Gard, 
certifierad kommunal revisor, har kvalitetssäkrat uppdraget.  

2.1.6 Metod och utgångspunkter 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier samt intervjuer med följande 
förtroendevalda och ansvariga tjänstepersoner: 

- Ordförande samhällsbyggnadsnämnden och tillika VA-utskottet 

- Enhetschef VA planering 
Samtliga intervjuade har fått möjlighet att lämna synpunkter på rapportens faktainne-
håll. 
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3 Resultat av granskningen 
Nedan besvaras revisionsfrågorna med utgångspunkt från dokumentgranskningen och 
de genomförda intervjuerna.  

3.1 Roll- och ansvarsfördelning för kommunens vatten- och 
avloppsverksamhet 
Nedan beskrivs roll- och ansvarsfördelningen för VA-verksamheten på politisk och 
tjänstepersonsnivå.  

3.1.1 Politisk ansvarsfördelning 
Sedan 2019 ansvarar samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med sitt reglemente för 
den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Tjörns kommun. I enlighet med nämn-
dens arbetsordning finns ett VA-utskott (samhällsbyggnadsnämndens VA-utskott) som 
ska bereda ärenden avseende kommunens ansvar för vatten- och avloppsfrågor.  I den 
mån inte annat framgår av nämndens delegationsordning eller av nämnden delegerad 
beslutanderätt i enskilda ärenden är utskottets uppgift att bereda ärenden inför nämn-
dens beslut.  
I praktiken innebär detta att samhällsbyggnadsnämnden är beslutande organ. Enligt 
uppgift från förvaltningen sker inför nämndmötena en beredning med nämndens 
presidium där ärendena behandlas innan de går till beslut i nämnden. Då större VA- 
ärenden bereds sammankallas istället VA-utskottet, som består av ledamöter från 
nämnden. VA-ärenden av stor dignitet, såsom taxor, planer, eller motioner, bereds av 
samhällsbyggnadsnämnden för vidare handläggning i kommunkansliet inför beslut i 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  

3.1.2 Ansvarsfördelning på förvaltningsnivå 
På förvaltningsnivå ansvarar samhällsbyggnadsförvaltningens VA-avdelning för arbe-
tet. Avdelningen leds av kommunens VA-chef. Avdelningen har två enheter med an-
svar för planering respektive driftverksamheten. De leds av varsin enhetschef. Förvalt-
ningsorganisationen upplevs i huvudsak som tydlig och välfungerande. Det finns dock 
inte någon dokumenterad uppdragsbeskrivning omfattande enheternas ansvarsområ-
den, vilket det i intervjuerna framkommer behov av. Det finns också behov av att tydlig-
göra rollerna när det gäller vissa frågor ”i gränslandet”, vilket VA-avdelningens chefer 
arbetar med.  
I enlighet med samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning är förvaltningschefen 
delegat för att ”bevilja eller avslå starttillstånd inom VA-verksamhet upp till 500 000 kr” 
(investeringsprojekt). Vidare är förvaltningschefen, som framgår i bilaga 1, delegat med 
rätt att vidaredelegera inom ett stort antal ärendegrupper. I enlighet med förvaltnings-
chefens beslut om vidaredelegation inom samhällsbyggnadsnämndens delegationer 
2020 har en rad ärendegrupper vidaredelegerats framför allt till VA-chef och enhets-
chefer, men även nyckelfunktioner såsom projektledare. Det innebär att många beslut 
fattas på delegation i verksamheten och enligt förvaltningen ”inte når förvaltningschef 
eller nämnd”.  
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I revisionsgranskningen 2015 beskrevs ett behov av att utveckla relationen mellan de 
förtroendevalda och medarbetarna på förvaltningen. Bakgrunden var att det förekom 
att medarbetare kontaktades av politiker som misstyckte med beslut som de fattat i 
egenskap av tjänstepersoner. I denna granskning framkommer att det är stor skillnad 
när det gäller relationen och kommunikationen mellan nämndens förtroendevalda och 
förvaltningen jämfört med 2015. Relationen har förbättrats och nämnden upplever att 
den nu ”alltid får svar på frågor, att det finns en stor öppenhet och är enkelt att jobba 
med VA-verksamheten nu.” Samtidigt framkommer på förvaltningsnivå att det fortfaran-
de förekommer kontakter av det slag som beskrevs 2015 vilket VA-verksamheten för-
söker möta genom att förbättra kommunikationen med de förtroendevalda ytterligare. 
Det handlar om kontinuerlig information till nämnden om vad som är på gång och tänk-
bara konsekvenser av det, bland annat utifrån en förståelse av att de förtroendevalda 
ofta får frågor från medborgarna med anledning av olika beslut. En ambition är därmed 
att nämnden alltid ska informeras före information går ut till invånarna. 

3.1.3 Bedömning 
Vår bedömning är att samhällsbyggnadsnämnden i huvudsak har säkerställt en tydlig 
roll- och ansvarsfördelning för kommunens vatten- och avloppsverksamhet. Nämnden 
bör dock säkerställa att det finns beslutade uppdragsbeskrivningar omfattande respek-
tive enhets ansvarsområde. Det finns också ett behov av att fortsätta utveckla rela-
tionen mellan de förtroendevalda och medarbetarna på förvaltningen bland annat 
genom kontinuerlig kommunikation som skapar transparens och tillit.  

3.2 Efterlevnad av gällande lagstiftning och kommunfullmäktiges 
mål 
Nedan sammanfattas gällande lagstiftning och fullmäktiges mål för vatten- och av-
loppsverksamheten, följt av våra iakttagelser baserade på dokumentgranskning och 
intervjuer.   

3.2.1 Gällande lagstiftning 
Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) reglerar kommunens ansvar att ordna med 
vattenförsörjning och avloppshantering för sina invånare. Det innebär att kommunen 
har ansvar för att ordna med vatten och avlopp för de boende i ett område om det be-
hövs för att skydda människors hälsa eller miljön. Enligt vattentjänstlagen ansvarar 
kommunen för att inrätta ett verksamhetsområde för vatten, avlopp eller dagvatten. 
LAV reglerar också att kommunen kan ta ut avgifter enligt fastlagd taxa för sina kostna-
der.  
Huvudmannen som äger och ansvarar för den allmänna va-anläggningen kan vara 
kommunen eller ett kommunalt bolag. Huvudmannen har ansvaret för att ordna de 
vattentjänster som verksamhetsområdet omfattar. Det omfattar bl.a. att ta hand om 
dagvattnet inom verksamhetsområdet, d.v.s. ansvar för att dagvattnet som avvattnas 
från kvartersmark och allmän plats tas om hand genom den allmänna va-anläggningen. 
Om dagvattnet behöver avledas med hänsyn till människors hälsa eller miljön i ett stö-
rre sammanhang inom en befintlig eller blivande samlad bebyggelse, ska verksamhets-
område för dagvatten inrättas särskilt.  
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Kommunfullmäktige ska precisera ansvarsförhållandena i ett samlat dokument, kallat 
allmänna bestämmelser om användande av allmänna vatten- och avloppsanläggningar 
(ABVA). Det reglerar förhållandet mellan huvudmannen och VA-kunderna i kommunen 
och omfattar föreskrifter/bestämmelser för användningen av den allmänna VA-anlägg-
ningen. 

3.2.2 Kommunfullmäktiges styrning och uppföljning av VA-verksamheten 
Fullmäktiges styrning omfattar dels långsiktiga styrdokument, dels den årliga styr-
ningen och uppföljningen i budget och bokslut. Detta beskrivs närmare nedan. 

3.2.2.1 VA-plan för Tjörns kommun 
Fullmäktige antog 2006 VA-plan 2005 - 2025 för Tjörns kommun. Den ska bland annat 
utgöra ett långsiktigt planeringsunderlag för utbyggnaden av VA-försörjningen i kom-
munen. Den ska också skapa förutsättningar för helhetslösningar ur teknisk och ekono-
misk synpunkt, samt minska behovet av kortsiktigt akuta åtgärder. Av den revisions-
granskning som genomfördes 2015 framgick att arbete pågick med att utarbeta en ny 
VA-plan som skulle antas 2016. Bakgrunden var att VA-planen behövde omarbetas för 
att beakta tekniskt arbete som åren innan genomförts i VA-nätet. Som beskrivs närma-
re i avsnitt 3.2.3.1 antog samhällsbyggnadsnämnden 2019 en ny VA-strategi, vilken 
dock inte har beslutats av kommunfullmäktige.  

3.2.2.2 Allmänna bestämmelser för Tjörns kommuns allmänna vatten- och avlopps-
anläggning (ABVA) 
Kommunfullmäktige beslutade i december 2009 om s.k. ABVA för kommunen, som 
gäller sedan 2010. Av dessa framgår att kommunen är huvudman för den allmänna 
vattenanläggningen och att huvudmannaskapet utövas av kommunstyrelsen. Vidare 
omfattar ABVA vad som gäller för inkoppling till den allmänna anläggningen, använd-
ning av den allmänna dricksvattenanläggningen respektive den allmänna avloppsan-
läggningen.    
Enligt samhällsbyggnadsnämndens VA-strategi skulle ABVA omarbetas under 2020 för 
att ta ett större grepp om kommunala VA-tjänster och göra dem mer lättlästa. Vidare 
sägs att ABVA behöver göras tydligare och prioritera främst vattenkunderna. Vid 
vattenbrist ska det göras skillnad utifrån livsmedelsverkets riktlinjer.  
Det har under granskningen framkommit att det pågår ett samarbete mellan kommuner 
i Göteborgsregionen för att ta fram en gemensam ”grund-ABVA” som respektive kom-
mun ska kunna utgå från. Den ska vara klar 2021 och kommer sedan att ligga till grund 
för framtagande av ny ABVA för Tjörns kommun.   

3.2.2.3 VA-taxa 
Enligt samhällsbyggnadsnämndens VA-strategi som presenteras närmare i avsnitt 
3.2.3.1 ska den ”allmänna VA-verksamheten ha en förutsägbar taxeutveckling genom 
långsiktig ekonomisk planering för att klara kommande behov av drift, underhåll och ut-
byggnader av anläggningen.” Vidare är VA-taxans uppgift enligt strategin ”att ta höjd 
för samtliga omkostnader så att ett nollresultat uppnås under en treårsperiod.” 
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Kommunfullmäktige beslutade i februari 2020 om VA-taxa för Tjörns kommuns allmän-
na vatten- och avloppsanläggning, vilken gäller från och med mars 2020. Beslutet inne-
bar bland annat en justering av befintlig VA-taxa utöver årlig indexreglering omfattande 
en höjning av brukningsavgifter med 9 procent och anläggningsavgifter med 5 procent. 
Höjningen motiverades med att det förelåg ”ett stort behov av justering av befintlig VA-
taxa för att komma ikapp ökande kapitalkostnader som effekt av avslutade investe-
ringsprojekt.” Enligt intervju föreslog förvaltningen med utgångspunkt från gjorda simu-
leringar att taxan redan då skulle höjas med 22 procent i syfte att täcka kostnaderna för 
VA-verksamheten. I samband med nämndbehandlingen landade dock den politiska 
majoriteten i att gå vidare med taxehöjning i två steg.   
I december 2020 beslutade kommunfullmäktige om ytterligare höjning av VA-taxan från 
januari 2021. Utöver årlig indexreglering höjs såväl den rörliga som den fasta bruk-
ningsavgiften med 15 procent. Höjningen motiverades i tjänsteutlåtandet av det negati-
va resultat som VA-verksamheten redovisat under flera år. Där konstateras att den höj-
ning av brukningsavgifter som fullmäktige beslutade i början av 2020 inte var tillräckliga 
för att VA-verksamhetens ekonomi skulle komma i balans.  
Enligt LAV får avgifter för allmänna vattentjänster inte överskrida det som behövs för 
att täcka nödvändiga kostnader för att ordna och driva VA-anläggningen. I tjänsteut-
låtandet från kommunjuristen bedöms en höjning av brukningsavgifterna till den nivå 
som föreslås av samhällsbyggnadsnämnden vara godtagbar under en kortare period 
för att kompensera de underskott som VA-verksamheten redovisat de senaste åren. 
Det kan dock bli nödvändigt att sänka avgifterna inom några år beroende på utveck-
lingen av VA-verksamhetens resultat.  
Fullmäktige gav i sitt beslut även samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag ”att tillsam-
mans med andra relevanta aktörer, exempelvis kommunens ekonomiavdelning och 
kommunjurist genomföra en översyn av kommunens VA-taxa i syfte att utreda den 
allmänna VA-verksamhetens avgiftsfinansiering. Uppdraget ska särskilt inrikta sig på 
eventuell utvecklingspotential vad gäller avgifternas effektivitet, proportionalitet och 
ändamålsenlighet”. Uppdraget omfattar bland annat också att:  

- kontrollera att endast sådant som hör till den allmänna va-anläggningen 
regleras i taxan 

- kontrollerna om avgifterna är fördelade på det sätt som föreskrivs i lagen om 
allmänna vattentjänster 

- säkerställa att de som tillhandahålls vattentjänster genom allmän va-anläggning 
inte finansierar verksamhet som inte ingår i allmän va-anläggning 

- kontrollera att de kostnader som ligger till grund för avgifterna i VA-taxan är 
möjliga att beakta vid bestämmande av avgifterna. 

Slutligen gav fullmäktige förvaltningen i uppdrag att anpassa VA-verksamhetens kost-
nader så att den skuld till skattekollektivet som uppstått genom verksamhetens under-
skott betalas tillbaka inom den kommande 3-årsperioden.  
Sammanfattningsvis innebär den nya VA-taxan enligt intervjuerna att målbilden i VA-
strategin kommer att uppnås från och med 2021. Förvaltningens bedömning är att den 
nya taxan kommer att täcka både drift och de investeringar som planeras fram till 2031, 
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om det inte händer något oväntat: ”Det känns som om vi har hittat en bra och rimlig in-
vesteringstakt både för nyanläggningar och underhåll av det befintliga nätet inom ra-
men för den nya taxan.”  

3.2.2.4 Kommunens budget och årsredovisning 
Styrmodellen i Tjörns kommun bygger på målstyrning, där målkedjan börjar med kom-
munens vision. Den bryts ner i strategiska områden. Inför varje mandatperiod formule-
rar fullmäktige 4-åriga inriktningsmål utifrån visionen och de strategiska områdena. In-
riktningsmålen beslutas av fullmäktige och delas ned till nämnder och styrelser. Inrikt-
ningsmålen bryts ner i 1-åriga prioriterade mål per nämnd och styrelse. Till alla inrikt-
ningsmål kopplas en eller flera indikatorer med angivet målvärde. Om kommunfullmäk-
tige inte angivit prioriterade mål ska nämnderna utforma prioriterade nämndmål utifrån 
givna ekonomiska resurser och de tilldelade inriktningsmålen. De ska också besluta 
om indikatorer för nämndens mål i samband med sitt beslut om detaljbudget. 
Kommunens budget innehåller denna mandatperiod ett särskilt inriktningsmål för 
vattenförsörjning, vilket delats till samhällsbyggnadsnämnden: ”Hållbar och effektiv 
utveckling av vatten och avlopp”. Vidare framgår i fullmäktiges budget för 2019 och 
2020 att: 
”Kommunen vill arbeta strategiskt och långsiktigt för att kunna möta framtida behov av 
vattenförsörjning och säkra en långsiktigt hållbar grundvattennivå. För långsiktig håll-
barhet krävs samverkan med närliggande kommuner.  

I det strategiska arbetet ska verksamheterna beakta såväl de som har kommunalt 
vatten och avlopp och de som har enskilt vatten och avlopp. Dricksvatten som produ-
ceras i vattenreningsverket men inte når konsument på grund av läckage i lednings-
nätet innebär kostnader för kommunen både som produktionskostnad och i form av 
behov av åtgärder i ledningsnätet. Den långsiktiga ambitionen är att minska läckage av 
dricksvatten i ledningsnätet, under de kommande åren.   

En strategi ska tas fram som ska vara klar under mandatperioden.   

Ovidkommande vatten som kommer till avloppsreningsverken innebär ofta en betydan-
de kostnad för kommunen då det ofta krävs ombyggnation av ledningsnätet för att åt-
gärda. Den långsiktiga ambitionen är att under de kommande åren minska andelen 
ovidkommande vatten och i kommunens ledningsnät. 

Ambitionen är att 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. Viktigt att detta sker, både ur miljösynpunkt och för att 
skapa en stabil VA-ekonomi.” 

I 2019 års budget fanns en målsatt indikator till inriktningsmålet: ”Ökning av VA-
anslutna befintliga fastigheter, antal per år.  I kommunens årsredovisning för 2019 
bedömdes målet i hög grad vara uppfyllt och trenden mot måluppfyllelse ökande. 
Uppföljningen innehöll dock inte någon redovisning för uppfyllelsen av den målsatta 
indikatorn eller kommentar kring vad den bedömda måluppfyllelsen baserades på. 
Däremot framgick av årsredovisningen att samhällsbyggnadsnämnden under året ar-
betat med åtgärder för att säkra vattentillgången i kommunen på kortare och längre 
sikt. Bland annat nämndes att stora arbeten gjorts för att pumpa vatten från andra 

223



 

 11 
© 2021 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Confidential 

vattentäkter i området, vilket innebär vatten som tidigare inte kunnat tas tillvara på 
samma sätt. Det har bidragit till en kraftigt ökad vattentillgång. Vidare beskrivs arbetet 
med att bygga nya ledningar samt ökning av underhåll och utbyte av befintliga lednin-
gar. Det framgår också att det fortsatt kommer att finnas behov av stora investeringar 
för nya ledningar, samt byte och lagning av ledningar. 
Vidare redovisades ett urval ”uppfyllda prioriterade” mål för samhällsbyggnadsnämn-
den, såsom: 

• Vi ska anta långsiktig VA-plan/strategi där prioriteringar görs årsvis för bästa 
effekt och ekonomi långsiktighet som är i harmoni med helheten för Tjörns 
kommun. 

• Vi ska ge förslag till ny/reviderad taxa för VA och avfall.  

• Vi ska samlokalisera VA-organisationen till Vallhamn för gemenskap och 
effektivt  gemensamt arbete. 

Enligt fullmäktiges årsredovisning hade vatten- och avloppsverksamheten 2019 ett 
budgetunderskott på -7,2 miljoner kronor. Det uppgavs framför allt bero på en obalans i 
relation till VA-taxan som inte följt med de föregående årens stora investeringar. Lägre 
anslutningsavgifter och brukningsavgifter, bland annat på grund av bevattningsförbud 
2018, än budgeterat påverkade också resultatet negativt.   
I 2020 års budget fanns tre målsatta indikatorer till inriktningsmålet: Minskat läckage 
av dricksvatten i ledningsnätet (%), Minska bräddningar avlopp (antal) samt Ökad 
tillgång av råvatten (kbm). 
I kommunens delårsbokslut per augusti 2020 gjordes bedömningen att målet om 
”Hållbar och effektiv utveckling av vatten och avlopp” delvis var uppfyllt och att trenden 
mot måluppfyllelse var ”ökande”. Uppföljningen innehöll dock inte någon redovisning av 
prognos för målets tre målsatta indikatorer.   
Vidare framgick att samhällsbyggnadsnämnden för perioden hade en negativ budget-
avvikelse för vatten och avlopp på -3,7 mkr. Avvikelsen förklaras av att beslut om ny 
taxa hösten 2019 inte till fullo motsvarat det ekonomiska tillskott som krävdes för 
budget i balans. 
I intervjuerna framkom en hög medvetenhet om att VA-verksamheten inte levt upp till 
fullmäktiges mål när det gäller ekonomin. Enligt de intervjuade har dock det utveck-
lingsarbete som inleddes 2019 för att förbättra planeringen av underhåll och investe-
ringar resulterat i tillförlitliga beslutsunderlag och lagt grunden för en budget i balans 
från 2021.  
Vidare är de intervjuades bild att verksamheten i stort sett svarar upp emot lagstiftning-
ens krav om att ordna vattenförsörjning och avloppshantering för sina invånare. Det 
finns dock fortsatt behov av att minimera risken för det slags läckor som till exempel 
uppstod i Skärhamn i januari 2021, men också av att vid störningar förbättra kommuni-
kationen såväl internt med nämndens och förvaltningens ledning som externt med in-
vånarna.  
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3.2.3 Samhällsbyggnadsnämndens styrning och uppföljning av VA-
verksamheten 
Samhällsbyggnadsnämndens styrning och uppföljning inom VA-området omfattar dels 
långsiktiga styrdokument, dels den årliga styrningen och uppföljningen i budget och 
bokslut. Detta beskrivs närmare nedan. 

3.2.3.1 VA-strategi 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade hösten 2019 om en VA-strategi för Tjörns kom-
mun. På det dokument daterat 2019-11-19 som vi fått del av anges att strategin är fast-
ställd också av fullmäktige. Av nämndens årsredovisning för 2019 framgår dock att 
”VA-strategi och översikt samt VA-plan har lyfts och antagits i samhällsbyggnadsnämn-
den. Vidare beslut ska nu tas i KF under 2020.” Inledningsvis sägs i strategin att den 
utgör kommunens ”strategiska VA-plan”, men det framgår inte på vilket sätt den 
förhåller sig till kommunens av fullmäktige antagna VA-plan för åren 2005 - 2025 (se 
avsnitt 3.2.2.1).  
I VA-strategin sägs att den ska vara ”ett strategiskt dokument för långsiktig försörjning 
av vatten och avlopp i Tjörns kommun”, där fokus ligger på ”hur Tjörns kommun ska 
agera för att på bästa sätt, givet de förutsättningar som finns, uppnå målet om en 
vatten- och avloppsförsörjning som är långsiktigt hållbar.”  VA-strategin omfattar för-
sörjningen av dricksvatten, spillvatten och dagvatten både inom och utanför verksam-
hetsområdet för allmänt VA. 
Vidare sägs att beslut om VA-försörjningen i kommunen ska grundas på de riktlinjer/ 
regler som finns i strategin, tillsammans med kunskap om vad som fungerar bra och 
mindre bra samt myndighetskrav. Sammantaget ska det avgöra vilka åtgärder som 
behöver göras och i vilken ordning. Genom att följa VA-strategin i alla beslut ska 
kommunen nå målet om en framtida hållbar vatten- och avloppsförsörjning. 
Strategin innehåller följande målbild för kommunens VA-försörjning: 
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För att uppnå målbilden behöver ”beslut som rör vatten- och avloppsförsörjningen tas 
med hjälp av strategierna” i VA-strategin. Strategierna omfattar följande områden: 

- Driftsäkerhet 

- Reservvatten och nödvatten 

- Dagvatten och nödvatten 

- Enskilda VA-anläggningar och anslutning till kommunalt VA 

- Organisation och samarbete 

- Kommunikation 
Som exempel omfattar driftsäkerhet följande: 

- HACCP1 ska vara genomarbetad och inarbetad i daglig drift 

- Anläggningarna ska vara säkerhetsklassade 

- IT-säkerheten ska vara hög 

 
1 HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points eller på svenska riskanalys och kritiska styrpunkter) 
är en standardiserad arbetsmetod som beskriver hur man systematiskt kartlägger, bedömer och 
kontrollerar faror i livsmedelsproduktionen med syfte att livsmedel såsom vatten ska vara säkra för 
konsumenten. 
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- Vattenverket ska ha olika barriärer för att klara fler typer av föroreningar 
Enligt strategin ska det också finnas en VA-översikt som beskriver nuvarande och 
framtida förutsättningar för VA-försörjningen i kommunen. Enligt uppgift från förvalt-
ningen finns inte ett fastställt dokument med den benämningen utan VA-översikten 
”motsvaras av VA investeringsplanering”.  
Vidare ska det enligt VA-strategin finnas en VA-plan, som ska utgöra ”det tredje doku-
mentet i kommunens strategiska VA-planering, där strategins ställningstaganden och 
riktlinjer ska ligga till grund för hur åtgärder ska ske för all typ av vatten- och avlopps-
försörjning i Tjörns kommun.” VA-planen ska enligt strategin vara en handlingsplan där 
det också ska ingå en tidplan för alla åtgärder. Det framgår dock inte på vilket sätt 
denna VA-plan förhåller sig till kommunens av fullmäktige antagna VA-plan för åren 
2005- 2025. Då vi inom ramen för granskningen upprepade gånger efterfrågat denna 
VA-plan som dokument har vi istället fått fullmäktiges VA-plan 2005 – 2025. Vid intervju 
framkom dock att ett förslag till VA-plan för 2019 – 2050 har tagits fram i enlighet med 
VA-strategin. Den ska ”utgöra en fortsättning på VA-plan 2005”. För att ge den nytill-
trädde VA-chefen möjlighet att sätta sig in i den har den inte lagts fram för politiskt 
beslut ännu, men ligger till grund för förvaltningens pågående planering av VA-
investeringar fram till 2050.  
Kopplat till VA-planen som beskrivs i VA-strategin hänvisas även till nedanstående 
dokument, vilka vi heller inte fått del av tidigare.   

• Ställningstaganden om allmän vatten- och avloppsförsörjning åtgärder som 
innefattas i en plan för drift och underhåll. 

• En vattenförsörjningsplan och ställningstaganden om VA-utbyggnad ger 
underlag för en VA-utbyggnadsplan.  

Förslaget till VA-plan är uppdelad i sex delplaner, omfattande bland annat dricksvatten-
försörjningsplan och VA-utbyggnadsplan. Däremot saknas en plan med benämningen 
plan för drift och underhåll. 
Det framgår inte av VA-strategin hur genomförandet och efterlevnaden av målbilden 
och strategierna ska följas upp. Strategin innehåller inte några krav på eller riktlinjer för 
uppföljning eller rapportering av genomförandet. 
Vid intervju uttrycktes behov av att se över styrdokumenten inom VA-området för att 
skapa en tydligare, konsekvent styrning som utifrån ett övergripande mål för kommu-
nens VA-försörjning ger utrymme för att vid behov justera planeringen. Vidare 
uttrycktes att former för uppföljning och rapportering behöver slås fast.    

3.2.3.2 Budget och bokslut  
Samhällsbyggnadsnämndens budget för 2019 innehöll samma skrivningar om inrikt-
ningsmålet och samma målsatta indikator som i fullmäktiges budget (se avsnitt 3.2.2). 
Därutöver hade nämnden följande mål för 2019: Vi ska anta långsiktig VA plan- strategi 
där prioriteringar görs årsvis för bästa effekt och ekonomi långsiktighet som är i harmo-
ni med helheten för Tjörns kommun samt Vi ska skapa förutsättningar för projekt kring 
Vatten i balans ihop med näringsliv och föreningar. VA-avdelningens verksamhet ska 
vara helt intäktsfinansierad, vilket framgår nedan.  
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Av nämndens årsredovisning för 2019 framgår att dess uppfyllelse av inriktningsmå-
let bedömdes som ”helt uppfylld” och trenden när det gäller måluppfyllelse som ”ökan-
de”. Det saknas dock utfall för den målsatta indikatorn och bedömningen är ”inget vär-
de angivet”. Det framgår därmed inte vad nämndens bedömning av måluppfyllelsen ba-
seras på. Dock bedömdes också de båda nämndmålen som helt uppfyllda och trenden 
för deras måluppfyllelse som ”ökande”. För det förstnämnda nämndmålet kommentera-
des att: ”VA-strategi och översikt samt VA-plan har lyfts och antagits i Samhällsbygg-
nadsnämnden. Vidare beslut ska nu tas i KF under 2020.” Beträffande måluppfyllelsen 
för Projekt Vatten kommenteras möjligheter att tillvarata utgående processvatten från 
Ängholmens reningsverk och regnvatten i privata hushåll som föreningar. 
Som tidigare nämnts redovisade VA-verksamheten 2019 ett underskott på 7,2 miljoner 
kronor, vilket motsvarar en negativ avvikelse mot budget på 11,5 procent. Det förklaras 
bland annat av att ökade kapitalkostnader på grund av stora investeringar inte täckts 
av årets taxenivå.   
Det finns även en särskild årsredovisning för vatten- och avloppsverksamheten. 
Den innehåller inte någon uppföljning av indikatorer och beskrivning av arbete som 
genomfördes 2019 såsom att ta fram VA-översikt, -strategi och -plan, höja VA-taxan, 
förnya råvattenledningarna inom huvudvattentäkten för att säkra dricksvattentillgången 
på längre sikt, samt komma till rätta med läckage av ovidkommande vatten 
Samhällsbyggnadsnämndens budget för 2020 innehöll också samma skrivningar om 
inriktningsmålet och samma målsatta indikator som i fullmäktiges budget (se avsnitt 
3.2.2). Därutöver hade nämnden följande prioriterade mål för 2020: Säkerställa vatten-
tillgång. Av budgeten framgår att det omfattar: ”Fortsatt arbete med att säkerställa vatt-
entillgång både utifrån nuvarande behov och framtida behov. Minska och/eller fördröja 
utflöde av dagvatten till havet utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Ta tillvara och hitta inno-
vativa lösningar för användningen av tekniskt vatten. Minska läckor i ledningsnäten och 
ovidkommande vatten i spillvattennätet för resursoptimering och ekonomisk hållbarhet.”  
Också 2020 hade nämnden Vatten i balans-projekt tillsammans med näringsliv och 
föreningar som prioriterat mål. Nämndens budget innehöll dock varken fullmäktiges 
målsatta indikatorer för inriktningsmålet eller några egna indikatorer för uppföljning.  
Vid intervjuerna framkom att nämndens styrning och uppföljning upplevs fungera väl. 
När det gäller ekonomin finns rutiner som bland annat innebär att nämnden vid redo-
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visningen av de ekonomiska månadsrapporterna får en specificering för VA-verksam-
heten där också prognos för årets utfall ingår. Nämnden har i samband med detta inte 
gett några särskilda uppdrag till VA-verksamheten för att komma till rätta med under-
skotten, då den gjort bedömningen att verksamheten redan gjort de åtgärder som be-
dömts vara möjliga att genomföra, såsom översyn av organisationen. Vidare bedömer 
de intervjuade att VA-verksamheten nu har en ändamålsenlig planeringsprocess, bland 
annat med stöd av ett nytt simuleringsprogram där investeringar prövas i relation till oli-
ka taxenivåer. De tidigare bristfälliga underlagen uppges därmed ha ersatts av tydliga 
beräkningar där de ekonomiska konsekvenserna av olika förslag framgår. Enligt inter-
vju omfattar detta initial kostnad och kapitalkostnad, samt kommande kostnader för drift 
och underhåll.   

3.2.3.3 Intern kontroll av VA-verksamheten 
Alla nämnder i Tjörns kommun ska ha en internkontrollplan som ska vara utformad för 
att ge ledningen en ”rimlig försäkran” om att målen uppnås inom följande områden: 

• Effektiv och ändamålsenlig verksamhet 

• Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten 

• Efterlevnad av tillämpliga lagar, förordningar och regler 
2019 var en av nämndens prioriterade risker i internkontrollplanen ”obalans drift och 
ekonomi VA”. Enligt den årliga internkontrollrapporten för 2019 genomfördes kontroll av 
fakturering för att säkerställa att nyanslutna kunder till VA-nätet blivit fakturerade enligt 
rätt taxa utan att några avvikelser framkom. Vidare genomfördes kontroll av att kapital-
kostnaden för investeringsprojekt som slutredovisats och redovisats i nämnden, aktive-
rats av förvaltningens ekonom. Under den aktuella perioden hade nio VA-projekt akti-
verats, men det framgår inte av uppföljning hur stor andel av de totala slutredovisade 
VA-projekten som detta utgör och huruvida det bedöms som tillfredsställande eller inte.   
Nämndens internkontrollplan för 2020 innehåller inga identifierade risker kopplat till 
verksamhetens innehåll eller resultat inom VA-området. Tre av de fyra prioriterade ris-
kerna rör stödprocesser och en rör hanteringen av färdtjänst. 
Sammanfattningsvis framgår inte samtliga identifierade risker av internkontrollplanerna 
för 2019 och 2020, utan bara de risker som beslutats av nämnden. Analys och grund 
för bedömningen av riskerna, både för de prioriterade och de som inte prioriterats, sak-
nas också. 
Enligt intervju skulle nämndens interna kontroll i större utsträckning kunna användas 
för att säkerställa processer inom VA-verksamheten. Ett exempel är rutiner för fakture-
ring där bland annat en ”fadäs” hösten 2020 med en felaktig faktura på ett betydande 
belopp till en vägförening för kostnader relaterat till dagvattenhantering visat på allvarli-
ga brister.  

3.2.3.4 Andra kontroller av VA-verksamheten 
Utöver den interna kontroller genomförs en rad andra kontroller av VA-verksamheten.  
Som grund för kontroller inom VA-området finns en provtagningsplan som antogs 2013 
och senast revideras i december 2016. Planen redovisar antal provtagningar per år 
från råvattentäkter, utgående vatten från Tolleby vattenverk och hos användaren. Den 
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omfattar också provtagningsfrekvens, provtagningspunkter, rutiner vid provresultat 
samt checklistor till stöd för de olika slagen av provtagning. Vidare tar förvaltningen 
fram årliga provtagningsscheman omfattande de planerade provtagningarna vecka för 
vecka. Fortfarande genomförs kontrollerna i huvudsak manuellt där medarbetarna åker 
ut för att ta prover, men enligt intervjuerna pågår ett arbete med att öka andelen kon-
troller som genomförs digitalt.  
Sammanfattningsvis genomförs: 

• riskbedömningar för de kommunala vattenverken för att säkerställa att vattnet i 
egenskap av livsmedel är säkert för konsumenten. Utgångspunkten är aktuella 
föreskrifter, allmänna råd och vägledningar som utfärdas av Livsmedelsverket 
som central kontrollmyndighet.  

• regelbundna kontroller av vattenkvaliteten i ledningsnäten samt de vattentäkter 
som kommunen använder.  

• andra kontroller i enlighet med kommunens VA-plan 20025 - 2025 såsom 
kapacitetsprov i vattennätet.  

Alla kontroller dokumenteras och rapportering sker till driftsenheten som får en sam-
manställning av resultaten. I den revisionsgranskning som gjordes 2015 framgick det 
som ett utvecklingsområde att sammanställa de kontroller som dåvarande tekniska 
avdelningen utförde inom ramen för VA-området för att underlätta uppföljning och kon-
troll. Vi har i granskningen efterfrågat en årlig sammanställning av genomförda kontro-
ller och resultaten av dessa inom VA-området för 2019, men inte fått del av någon så-
dan. Enligt intervjuerna finns fungerande rutiner för återrapportering till nämnden vid 
större avvikelser av exempelvis utsläpp och vid vitesförelägganden från länsstyrelsen.      

3.2.4 Bedömning 
Vår bedömning är att samhällsbyggnadsnämnden för VA-försörjningen i huvudsak 
efterlever gällande lagstiftning. Vi bedömer dock att nämnden inte levt upp till 
fullmäktiges ekonomiska mål för verksamheten. Det framgår inte heller tillräckligt tydligt 
vad nämndens bedömning av sin uppfyllelse av fullmäktiges inriktningsmål baseras på. 
Sammanfattningsvis finns behov av att förtydliga och utveckla styrningen och uppfölj-
ningen av VA-verksamheten.  
Enligt LAV ansvarar kommunen för att ordna med vatten och avlopp för de boende om 
det behövs för att skydda människors hälsa eller miljön. Det omfattar även att kommu-
nen kan ta ut avgifter enligt fastlagd taxa för sina kostnader och att precisera ansvars-
förhållandena i allmänna bestämmelser om användande av allmänna vatten- och av-
loppsanläggningar (ABVA). Vår bedömning är att VA-verksamheten har tillräckliga ruti-
ner och arbetssätt, bland annat i form av planering och kontroller, för att i huvudsak 
säkerställa efterlevnaden av LAV.    
Som nämns ovan har samhällsbyggnadsnämnden hittills inte uppnått fullmäktiges 
ekonomiska mål för VA-verksamheten, som ska vara helt avgiftsfinansierad. Nämnden 
redovisade 2019 ett betydande underskott. Förvaltningen bedömer att nämnden också 
2020 kommer att redovisa ett underskott i förhållande till budget. Det bedöms dock bli 
hälften så stort som 2019 och förvaltningen bedömer att verksamheten från och med 
2021 kommer att hålla sig inom sin taxefinansierade ram. Utifrån förvaltningens nya in-
vesteringsplanering och de två beslut om taxehöjningar som fattats under 2020 
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bedöms den nya VA-taxan täcka både den drift och de investeringar som planeras 
fram till 2031. Sammanfattningsvis är vår bild att förvaltningen lagt grunden för en 
systematisk planering på såväl kort som lång sikt för att VA-verksamheten ska klara sig 
inom sin avgiftsfinansierade ram. Samtidigt vill vi understryka vikten för nämnden av 
att, som fullmäktige uttrycker det i sitt uppdrag till den, fortsatt ”kontrollera att de kost-
nader som ligger till grund för avgifterna i VA-taxan är möjliga att beakta vid bestäm-
mande av avgifterna.”  
2019 och 2020 fanns ett särskilt inriktningsmål för vattenförsörjning som delats till sam-
hällsbyggnadsnämnden: ”Hållbar och effektiv utveckling av vatten och avlopp”. 2019 
hade fullmäktige en målsatt indikator till inriktningsmålet och 2020 tre stycken. Sam-
hällsbyggnadsnämnden bedömde 2019 att den uppnått fullmäktigemålet och att tren-
den mot måluppfyllelse var ”ökande”. Det framgick dock inte vad nämndens bedömning 
av måluppfyllelsen baserades på. 2020 innehöll nämndens budget varken fullmäktiges 
målsatta indikatorer eller några egna indikatorer för uppföljning. Mot denna bakgrund är 
vår bedömning att nämnden utifrån fullmäktiges mål behöver förtydliga sin styrning och 
uppföljning med fokus på resultat. 
Vi bedömer också att nämnden i större utsträckning bör använda sin interna kontroll av 
VA-verksamheten för att säkerställa en ”rimlig försäkran” om att målen uppnås bland 
annat vad gäller en effektiv och ändamålsenlig verksamhet, tillförlitlig ekonomisk 
rapportering och information om verksamheten. 
Vidare bör den långsiktiga styrningen inom VA-området förtydligas. Granskningen visar 
på stora brister kopplat både till beslut om, innehåll och konsekvens i och kännedom 
om de övergripande styrdokumenten för VA-verksamheten. Samhällsbyggnadsnämn-
den beslutade hösten 2019 om en VA-strategi. På det dokument som vi fått del av an-
ges att den är fastställd av fullmäktige, men kring detta råder osäkerhet inom förvaltnin-
gen och nämnden. Vi har heller inte fått del av något fullmäktigebeslut om VA-strategin. 
Inledningsvis sägs i strategin att den utgör kommunens ”strategiska VA-plan”, men det 
är oklart hur den förhåller sig till den av fullmäktige antagna VA-planen för åren 2005 - 
2025.  
Sammanfattningsvis är vår bedömning att styrningen i form av olika styrdokument inom 
VA-området brister i tydlighet, liksom i kännedomen om och uppföljningen av dem. 
Samhällsbyggnadsnämnden bör se över styrdokumenten rörande VA-försörjningen och 
med utgångspunkt från denna granskning så långt möjligt förtydliga och förenkla så att 
de hänger samman på ett konsekvent sätt. Det bör bland annat tydligt framgå hur de 
förhåller sig till varandra och fullmäktiges VA-plan 2005-2025, benämning av dokument 
bör vara konsekvent för att säkerställa genomförande och uppföljning, samtidigt som 
det bör anges ange hur genomförandet och efterlevnaden ska följas upp och återrap-
porteras.    

3.3 Investerings- och underhållsplaner för att säkerställa vatten- 
och avloppsnätet 
I enlighet med VA-strategin ska behovet av investeringar i vatten- och avloppsförsörj-
ningen i kommunen vara tydligt för alla berörda. Kommunen ska eftersträva att re-/in-
vesteringar inom vatten- och avloppsförsörjning ger största möjliga nytta i förhållande 
till kostnaden. 
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Enligt uppgift från förvaltningen finns det inga särskilda investerings- eller underhålls-
planer för kommunens VA-försörjning utan dessa motsvaras av investeringsbudgeten. 
Samhällsbyggnadsnämnden har fattat beslut om VA-investeringar omfattande både un-
derhåll och nyanläggning fram till 2025. För närvarande pågår framtagande av motsva-
rande plan för 10 år, med detaljerad planering för de närmaste fem åren och mer över-
gripande planering för de senare fem åren.  
Utifrån fullmäktiges investeringsbudget har nämnden i sin detaljbudget också beslutat 
om en detaljerad planering av investeringsprojekt för åren 2019 - 2023. Den omfattar 
pågående projekt, planerade projekteringar och planerade genomföranden. Uppföljning 
och rapportering av genomförandet görs genom löpande information om status för pro-
jekten från planeringschefen på nämndens möten. Däremot görs inte rapporteringen i 
relation till VA-planen. Det innebär att nämnden inte får en rapportering av ”om vi byg-
ger enligt VA-planen eller inte”, vilket skulle kunna utvecklas i form av en årlig redo-
visning. 
Sammanfattningsvis menar de intervjuade att underlagen förbättrats de senaste åren 
och nu ger en tillräckligt tydlig och ändamålsenlig planering och uppföljning av under-
håll och investeringar för att säkerställa VA-nätet. VA-avdelningen fastställde 2019 ock-
så en teknisk handbok ”för att säkerställa att VA-kollektivet i kommunen får ett hållbart 
och robust system på lång sikt. ” I den finns projekterings- och anläggningsanvisningar 
för att säkerställa kvalitetstänk vid byggande av VA-system. Kommunen ska använda 
material och produkter med känd och väl beprövad teknik för att undvika oproportioner-
liga tekniska svårigheter och kostnader för kommande drift och underhåll. 

3.3.1 Bedömning  
Vår bedömning är att samhällsbyggnadsnämnden delvis antagit ändamålsenliga 
investerings- och underhållsplaner för att säkerställa drift och underhåll av vatten- och 
avloppsnätet. 
Förvaltningen har utvecklat planeringen av underhåll och investeringar på kort respek-
tive lång sikt, bland annat med stöd av simuleringar av investeringar i relation till olika 
taxenivåer. Som tidigare framgått uppger de intervjuade att det har ökat tillförlitligheten 
i nämndens beslutsunderlag. Vår bedömning är att nämnden nu också har beslutat om 
ändamålsenliga investeringsplaner på kortare och längre sikt. 
Samtidigt saknas en samlad underhållsplan. Det är viktigt att nämnden säkerställer 
beslutsunderlag som fångar det faktiska underhållet, liksom uppföljning av genomfört 
underhåll (såväl planerat som akut) i förhållande till vad som planerats. Det bör göras 
genom en för VA-försörjningen fastslagen underhållsplan som beslutas av nämnden. 
Där bör tydligt framgå vad som ligger till grund för prioritering och beslut om underhåll 
inom VA-området. 
Det finns även en rad otydligheter i de befintliga styrdokumenten för VA-verksamheten, 
vilka även rör underhåll och investeringar. Ett exempel är de tre olika planerna som be-
tecknas VA-planer varav en ligger till grund för pågående planering av investeringar 
och reinvesteringar, utan att ha beslutats av nämnden. Det speglar en bristande ord-
ning och reda både när det gäller beslut om och innehåll i olika styrdokument. Sam-
manfattningsvis behöver tydliga och konsekventa styrdokument samt rutiner för redo-
visning och rapportering av genomförande och resultat fastställas. Bland annat bör en 
årlig rapportering till nämnden göras utifrån fastslagen VA-plan.      
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3.4 Hänsyn till tidigare slutsatser och rekommendationer 
Syftet med den revisionsgranskning av kommunens vatten- och avloppsförsörjning 
som genomfördes 2015 var att bedöma om kommunstyrelsen vidtagit ändamålsenliga 
åtgärder for att säkerställa VA-försörjningen i kommunen. I granskningen identifierades 
ett antal förbättringsområden som grund för rekommendationer till kommunstyrelsen. 
Enligt reglementet har kommunstyrelsen utöver sitt ansvar för att kontinuerligt följa 
verksamheten i övriga nämnder ansvar för och till uppgift att samordna vattenvårds-
frågor i kommunen. Som redan nämnts överfördes 2019 dock ansvaret för kommunen 
VA-försörjning från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden. Nedan redovisas 
därför i huvudsak samhällsbyggnadsnämndens genomförande av rekommendationer-
na från 2015 års granskning. 2 

3.4.1 Säkerställande av arbetsordning samt utskotts roll och ansvarsområde i 
enlighet med kommunallagen. 
I revisionsgranskningen 2015 konstaterades att kommunstyrelsens tidigare miljö- och 
samhällsbyggnadsutskott (KMSU) i strid med kommunallagen var ansvarig för kommu-
nens myndighetsutövande, verkställande uppgifter inom VA-området samt politiskt an-
svar för den dåvarande förvaltningen. Bedömningen var att KMSU givits ett alltför 
långtgående ansvar som mer liknade ansvaret hos en nämnd än ett utskott.   
Av samhällsbyggnadsnämndens arbetsordning framgår att det nuvarande VA-utskottet 
endast har en beredande funktion. Vidare framgår av delegationsordningen att nämn-
den i enlighet med kommunallagen bland annat inte kan delegera ärenden som avser 
verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, liksom ärenden som rör myn-
dighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt.  

3.4.2 Ökad systematik i uppföljningen inom VA-området 
I den förra revisionsgranskningen fick kommunstyrelsen rekommendationen att öka 
systematiken i uppföljningen inom VA-området i syfte att tillförsäkra sig en löpande rap-
portering av arbetet utifrån VA-planen. Som framgått i tidigare avsnitt får samhällsbygg-
nadsnämnden löpande information om VA-verksamheten på sina sammanträden, men 
det saknas rapportering i relation till VA-planen.  
En annan rekommendation var sammanställa de kontroller som genomförs inom VA-
området samt resultaten av dem på ett tydligt och överblickbart sätt för att underlätta 
uppföljning och kontroll. Vi har i granskningen efterfrågat en årlig sammanställning av 
genomförda kontroller och resultaten av dessa inom VA-området för 2019, men inte fått 
del av en sådan. Enligt intervju förekommer inte någon sådan redovisning till nämnden, 
men en rapportering av genomförda kontroller samt resultat och sammanfattande 
slutsatser skulle kunna vara värdefull för nämndens uppföljning och analys. 

 
2 En av rekommendationerna rörde inventeringen av enskilda avlopp. Då ansvaret för det inte ligger inom 
VA-verksamheten utan på miljöavdelningen har granskningen inte omfattat denna rekommendation.  
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3.4.3 Styrning och planering av underhåll 
I den förra revisionsgranskningen rekommenderades kommunstyrelsen att utveckla 
den långsiktiga styrningen och planeringen av underhållsinsatserna inom VA-området. 
Som konstaterades i avsnitt 3.3.1 har planeringen av underhåll och investeringar ut-
vecklats på både kort och lång sikt och upplevs enligt intervjuerna nu utgöra ett bra 
beslutsunderlag. Fortfarande saknas dock en samlad underhållsplan.      

3.4.4 Utveckling av relationen mellan politiker och tjänstepersoner 
Som framgår i avsnitt 3.1.2 har relationen mellan de förtroendevalda och medarbetarna 
på förvaltningen kraftigt förbättrats. Det finns dock fortfarande utvecklingsbehov och för 
fortsatt transparens och ökad tillit är det viktigt att bygga vidare på den kontinuerliga 
kommunikation som grundlagts på senare år.  

3.4.5 Bedömning 
Vår bedömning är att samhällsbyggnadsnämnden har tagit hänsyn till och svarat upp 
emot följande tidigare förbättringsområden och rekommendationer: 

• Kommunstyrelsen bör säkerställa att den antagna arbetsordningen ar utformad 
i enlighet med kommunallagen. 

• Kommunstyrelsen bör se over KMSUs roll och ansvarsområde i förhållande till 
kommunallagen. 

Vi bedömer samtidigt att samhällsbyggnadsnämnden har tagit hänsyn till och delvis 
svarat upp emot följande förbättringsområden och rekommendationer: 

• Kommunstyrelsen bör utveckla den långsiktiga styrningen och planeringen av 
underhållsinsatserna inom VA-området. 

• Kommunstyrelsen bör öka systematiken i uppföljningen inom VA-området i 
syfte att tillförsäkra sig en löpande rapportering av arbetet utifrån VA-planen. 

• Kommunstyrelsen bor utveckla relationen mellan politiker och tjänstemän. 
Vidare bedömer vi att samhällsbyggnadsnämnden inte tagit hänsyn till och svarat upp 
emot följande förbättringsområden och rekommendationer: 

• Kommunstyrelsen bör tillse att de kontroller som genomfors inom VA-området 
samt resultatet av dessa sammanställs på ett tydligt och överblickbart satt. 
Detta för att underlätta arbetet med uppföljning och kontroll. 
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4 Sammanfattande bedömning och slutsatser 
KPMG har av Tjörns kommuns revisorer fått i uppdrag att granska om samhällsbygg-
nadsnämnden bedriver en ändamålsenlig verksamhet för att säkerställa vatten- och 
avloppsförsörjningen i kommunen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.  
Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma om att samhällsbygg-
nadsnämndens ledning, styrning och uppföljning har varit tillräckligt tillfredsställande för 
att säkerställa en ändamålsenlig verksamhet gällande VA-försörjningen i kommunen. 
Vår sammanfattande bedömning är att den inte har varit det.   
Vi bedömer att: 

• Samhällsbyggnadsnämnden i huvudsak har säkerställt en tydlig roll- och 
ansvarsfördelning för kommunens vatten- och avloppsverksamhet. Nämnden 
bör dock säkerställa att det finns beslutade uppdragsbeskrivningar omfattande 
respektive enhets ansvarsområde.  

• Samhällsbyggnadsnämnden för VA-försörjningen i huvudsak efterlever gällande 
lagstiftning, men lever inte upp till fullmäktiges ekonomiska mål för 
verksamheten. Vidare framgår det inte tillräckligt tydligt vad nämndens 
bedömning av sin uppfyllelse av fullmäktiges inriktningsmål om ”Hållbar och 
effektiv utveckling av vatten och avlopp” baseras på.  

• VA-verksamheten har tillräckliga rutiner och arbetssätt, bland annat i form av 
planering och kontroller, för att i huvudsak säkerställa efterlevnaden av lagen 
om allmänna vattentjänster (LAV). För att säkerställa att nämnden uppnår 
fullmäktiges mål behöver den dock förtydliga sin styrning och uppföljning med 
fokus på resultat.  

• Den långsiktiga styrningen inom VA-området behöver förtydligas. Styrningen i 
form av olika styrdokument inom VA-området brister i tydlighet, liksom i 
kännedomen om och uppföljningen av dem. Samhällsbyggnadsnämnden bör se 
över styrdokumenten rörande VA-försörjningen och så långt möjligt förtydliga 
och förenkla så att de hänger samman på ett konsekvent sätt, samt ange hur 
genomförandet och efterlevnaden ska följas upp och återrapporteras. 

• Nämnden i större utsträckning bör använda sin interna kontroll av VA-verksam-
heten för att säkerställa en ”rimlig försäkran” om att målen uppnås bland annat 
vad gäller en effektiv och ändamålsenlig verksamhet, tillförlitlig ekonomisk 
rapportering och information om verksamheten. 

• Samhällsbyggnadsnämnden delvis antagit ändamålsenliga investerings- och 
underhållsplaner för att säkerställa drift och underhåll av vatten- och avlopps-
nätet. 

• Förvaltningen har sedan 2019 utvecklat planeringen av underhåll och investe-
ringar på kort respektive lång sikt, bland annat med stöd av simuleringar av 
investeringar i relation till olika taxenivåer vilket nu uppges utgöra ett bra be-
slutsunderlag. Det saknas dock en tydlig underhållsplan omfattande det samla-
de underhållsbehovet på kort och lång sikt. Vidare omfattar otydligheterna i 
styrdokumenten inom VA-området även underhåll och investeringar och det 
saknas en årlig rapportering till nämnden utifrån fastslagen VA-plan.   
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• Samhällsbyggnadsnämnden har tagit hänsyn till och svarat upp emot flera, men 
inte alla, förbättringsområden och rekommendationer som lyftes fram i den 
revisionsgranskning som genomfördes 2015. 
 

Med utgångspunkt från våra iakttagelser och bedömningar lämnar vi följande rekom-
mendationer: 

• Att samhällsbyggnadsnämnden säkerställer att det finns beslutade uppdragsbe-
skrivningar omfattande ansvarsområdena för enheterna på VA-avdelningen.  

• Att samhällsbyggnadsnämnden säkerställer en systematisk ekonomisk 
planering och uppföljning för att uppnå målet om en fullt ut avgiftsfinansierad 
VA-verksamhet.   

• Att samhällsbyggnadsnämnden förtydliga sin styrning och uppföljning utifrån 
fullmäktiges inriktningsmål om ”Hållbar och effektiv utveckling av vatten och 
avlopp med fokus på resultat. 

• Att samhällsbyggnadsnämnden ser över sin internkontrollplan som grund för 
att säkerställa att målen uppnås för VA-verksamheten vad gäller en effektiv 
och ändamålsenlig verksamhet, tillförlitlig ekonomisk rapportering och informa-
tion om verksamheten. 

• Att samhällsbyggnadsnämnden säkerställer tydliga och konsekventa styrdoku-
ment samt rutiner för redovisning och rapportering av genomförande och resul-
tat för VA-verksamheten. Det bör bland annat omfatta fastställande av en un-
derhållsplan för VA-försörjningen som grund för nämndens styrning och upp-
följning, årlig rapportering till nämnden utifrån fastslagen VA-plan, samt genom-
förda kontroller inklusive resultat och sammanfattande slutsatser av dem.  

 
 
 
 
 
 
Datum som ovan 
KPMG AB 

          
 

Anna Giotas Sandqvist      Liz Gard   
Verksamhetsrevisor      Certifierad kommunal revisor 
         Kundansvarig  
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5 Bilaga 1 Utdrag ur delegationsordning 
Nedan följer ett utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning. 
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Nedan följer ett utdrag ur förvaltningschefens beslut om vidaredelegation inom 
samhällsbyggnadsnämndens delegationer 2020. 
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Källor: 

https:/ /ale.se/download/18. 7220df4314cbeae0edd2588/1429609031526/09 .3. + Tj%C3 
%A4nsteutl%C3%A5tande+SBN+

+Fr%C3%A5n+enskilt+huvudmannaskap+till+kommunalt+huvudmannaskap.pdf 

https:/ /ale.se/download/18.7220df4314cbeae0edd2589/1429609033664/09.4.Komm 
unalt+ %C3 %B6vertagande+av+enskilda+t%C3 %A4tortsv%C3%A4gar +

+Handlingsplan+f%C3%B6r + %C3%A4ndrat+huvudmannaskap.pdf 
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Med anledning av internationella kvinnodagen den 8 mars: 
 
Det är tid att diskutera mens! 
 
I Nya Zealand har den rödgröna regeringen beslutat om gratis mensskydd i skolorna. I Skottland är 
mensskydd gratis för alla.  
Här hemma i Sverige har Österåkers kommun tillhandahållit mensskydd i skolan sedan 2019.  Örebro 
har nyligen lämnat in motion om att föreslå gratis mensskydd på kommunens skolor och arbetsplatser. 
Allt fler kommuner hakar på. Varför? Det är 2021 och fortfarande finns det personer i Sverige som 
behöver lägga papper i trosorna när de menstruerar för att de inte har råd med mensskydd.  
 
Vissa personer undviker aktiviteter där de riskerar att blöda igenom och vissa stannar hemma från 
skolan eller arbetet helt och hållet när de har mens. Mens är alldeles för ofta något som barn skamset 
viskar om till läraren på högstadiet eftersom att få vuxna  pratar med eleverna om det i skolan.  
 
Det är hög tid att bryta tabut och stigmatiseringen!  
Vi vill ge alla förutsättningar att leva sina liv fullt ut. Frihet är bra! Även frihet från tystnaden kring 
mens. Mensskydd borde vara lika självklart på en toalett som toapapper. 
 
Miljöpartiet Tjörn yrkar därför att: 
 
1. Kommunfullmäktige beslutar om gratis mensskydd till alla som menstruerar på kommunens skolor, 
där kostnaderna läggs centralt. 
2. Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda kostnader för att införa kostnadsfria mensskydd på 
kommunens egna arbetsplatser. 
 
Anna Wängborg  
Miljöpartiet de gröna, Tjörn 
 
Tanja Siladji Dahne  
Miljöpartiet de gröna, Tjörn 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Lekmannarevisorernas uppdrag är att granska om verksamheten i bolaget sköts på ett ända-
målsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt enligt ägarens vilja samt om bolagets interna 
kontroll är tillräcklig. Lekmannarevisorernas uppdrag är reglerat i aktiebolagslagen 10 kapitlet. 
För 2020 har lekmannarevisorerna för SOLTAK AB beslutat att genomföra en grundläggande 
granskning.  

1.2. Syfte 

Syftet är att genomföra en grundläggande granskning och bedöma om SOLTAK AB (härefter 
SOLTAK/bolaget) sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt enligt 
ägarens vilja samt om bolagens interna kontroll är tillräcklig. 

1.3. Avgränsning 

Granskningen innebär en översiktlig granskning av bolagets ändamålsenlighet, ekonomiskt 
tillfredställande skötsel och intern kontroll. Lekmannarevisionen granskar ej bolagets redovis-
ning eller interna kontroll i redovisningsfrågor.  

1.4. Revisionskriterier 

Revisionskriterier är de bedömningsgrunder som bildar underlag för granskningens analyser, 
slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna för denna granskning utgörs av: 
 

 Aktiebolagslagen 
 Bolagsordning 
 Ägardirektiv 

1.5. Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer. Källförteckning framgår 
av bilaga 1. 

270



 
 

3 

2. Granskningsresultat 

2.1. SOLTAK:s uppdrag 

SOLTAK:s uppdrag regleras i bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal, alla antagna av 
fullmäktige i ägarkommunerna. Bolaget har fyra ägarkommuner; Kungälvs kommun, 
Stenungssunds kommun, Lilla Edets kommun samt Tjörns kommun som vardera äger 25 % 
av bolaget.  

Bolagsordningen anger ramarna för bolagets verksamhet. Enligt bolagsordningen är föremålet 
för bolagets verksamhet att tillhandahålla ägarkommunerna stöd- och servicetjänster inom 
verksamhetsområdena löneadministration, ekonomiadministration, IT-drift och support. Bola-
get kan också tillhandahålla tjänster inom växeltelefoni, gemensam upphandling, fordonsför-
sörjning, juridik mm, samt specialistfunktioner inom samhällsplanering och teknik.  

Av ägardirektivet framgår att styrelsen ansvarar för organisation och arbetsfördelning dels 
inom styrelsen, dels mellan styrelsen och verkställande direktören. Verksamheten ska bedri-
vas effektivt, säkert och med låg risk och god intern kontroll. SOLTAK:s styrelse ska förhålla 
sig till av ägarkommunerna beslutade anvisningar, riktlinjer och policies som berör bolagets 
verksamhet.  

Beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska föregås av ställnings-
tagande av respektive ägarkommuns fullmäktige, exempelvis strategiska investeringar som 
innebär ny inriktning för bolaget eller start av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhets-
område.  

Styrelsen ska årligen utvärdera sitt eget arbete. Bolaget ska bedrivas enligt självkostnadsprin-
cipen. 

2.2. Styrning, uppföljning och intern kontroll 

2.2.1. Verksamhet 

Bolaget har upprättat en budget och verksamhetsplan för 2020 vilka antagits av styrelsen. Av 
verksamhetsplanen för 2020 framgår bland annat: 

 Vision  
 Affärsidé 
 Bolagsövergripande fokusområden och fokusområden per affärsområde 
 Mål för 2020 

Styrelsen antog under 2019 en strategisk plan. Både vision, mål och strategisk plan har en 
koppling till bolagsordning och ägardirektiv, till exempel genom att: 

 Visionen för bolaget är att vara ledande aktör i Västsverige för kommunal samverkan 
inom administrativa stöd- och servicetjänster. 

 I strategisk plan ingår ”ekonomisk styrning och kontroll”, ”effektivisering och automat-
ion” och ”nöjd kund och rätt erbjudande” som så kallade kritiska succéfaktorer. 
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Styrelsen följer löpande bolagets verksamhet vid styrelsesammanträden samt genom tertial-
rapporter och årsredovisning. Uppföljning av målen i verksamhetsplanen redovisas till styrel-
sen i samband med årsbokslut. Flera av målen har likt tidigare år en koppling till internkontroll-
planen, vilken följs upp och redovisas till styrelsen varje tertial. Nedan ges en uppföljning av 
målen utifrån utkast på ”Uppföljning av mål i Verksamhetsplan 2020” daterad 2021-02-02:  

Mål i verksamhetsplan 2020 Uppföljning 

 Budgetföljsamhet med målsättning 
att presentera bättre budget än bud-
get 2020.  

 SOLTAK redovisar ett överskott om cirka 4,2 mnkr 
för 2020. 

 Vidareutveckling av målstyrning och 
styrkort på alla nivåer. 

 Styrkort har implementerats för respektive affärsom-
råde vilka följs upp månadsvis.  

 Fortsätta säkerställa och utveckla 
bolagets processer inom samtliga 
ansvarsområden. 

 Bolaget har arbetat löpande under året med att ut-
veckla olika processer. Exempelvis pågår ett arbete 
med robotisering av olika processer vilket kommer 
fortsätta under 2021. 

 Översyn av hela eller delar av orga-
nisationen utifrån krav och förvänt-
ningar.  

 SOLTAK har under året infört ett förändrat arbetssätt 
och ökad tillgänglighet inom affärsområde Lön. Även 
inom affärsområde IT har arbetssätt förändrats uti-
från kundernas krav och förväntningar.  

 Införandet av kundansvariga (en till 
tre ansvariga).  

 En kundansvarig har utsetts under året med inrikt-
ning mot Kungälvs skola samt Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund.  

 Implementering av nytt ärendehante-
ringssystem internt SOLTAK.  

 Bolaget har under året implementerat ett nytt ären-
dehanteringssystem för att effektivisera hanteringen 
av ärenden och utveckla kundservicen.  

 Nya affärs-/kundavtal påskrivna mel-
lan SOLTAK och kommunerna 

 Enligt måluppföljningen pågår dialog om nya affärs-
avtal med kundkommunerna. Dialogen har påbörjats 
men har inte kunnat slutföras på grund av Covid-19. 

 Fortsätta öka tydligheten kring vad är 
bastjänster respektive tilläggstjäns-
ter.  

 Bolaget har under året arbetat med att utveckla 
tjänstekatalogerna inom samtliga affärsområden. 
Detta för att bland annat tydliggöra skillnader i bas- 
respektive tilläggstjänster. 

 Tydliggöra olikheterna i rutiner och 
processer mellan kommunerna där 
olikheter identifieras hanteras dessa 
som tilläggstjänster och debiteras. 

 Av årsredovisningen framgår att det under året ge-
nomförts dialoger i kundråden avseende rutiner och 
processer. Rutiner och processer hanteras och ut-
vecklas löpande under åren. 

 Implementera en intern bolagsöver-
gripande upphandlingsprocess.  

 Det har utarbetats en upphandlingsprocess under 
året som har implementerats.  

 En kundundersökning ska genomfö-
ras under året. 

 Bolaget genomförde en kundundersökning under no-
vember 2020. Undersökningen ställdes till cirka 
9 000 användare hos de fyra ägarkommunerna. 

 Minskad personalomsättning  Personalomsättningen uppgick 2020 till cirka 10 % 
vilket är en minskning jämfört med tidigare år. 

 Minst en medarbetarundersökning 
skall genomföras under året. 

 En medarbetarundersökning genomfördes under no-
vember 2020. 

 Minska sjukfrånvaron till under 3 %.  Sjukfrånvaron för 2020 uppgick till cirka 3,7 % (4,1 % 
2019). 
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Tabell 1: Uppföljning av mål i verksamhetsplan 2020. Färgsättning gjord av EY. Grönt = målet uppfyllt. 

Gult = Arbete pågår samt Rött = Ej uppfyllt. 

Bolagets organisation är indelat i fyra affärsområden (IT, Lön, Ekonomi och Projekt) samt stöd-
funktioner i form av Ekonomi och Affärsstöd. Affärsområdet Projekt tillkom under 2019.  

Covid-19 har präglat bolagets verksamhet under året. Vid intervju framgår att bolaget sedan 
Covid-19 startade arbetat utifrån en handlingsplan (mars 2020). Bolagets ledning har enligt 
uppgift löpande följt utvecklingen och vidtagit åtgärder för att kunna säkerställa bolagets leve-
ranser till ägarkommunerna. Bolagets intäkter har inte påverkats annat än något lägre volymer 
inom affärsområde Lön på grund av färre anställningar och avgångar i kommunerna. Därtill 
har externa ersättningar för sjuklön samt lägre arbetsgivaravgifter erhållits vilket påverkat bo-
lagets kostnadssida positivt. 

SOLTAK har under året inom affärsområde ekonomi erhållit Tjörns Bostads AB samt Tjörns 
Hamnar AB som nya kunder i bolaget.  

Utöver arbetet med de verksamhetsmässiga målen har bolaget under året med att utveckla 
bolaget som en attraktiv arbetsgivare. Detta omfattar bland annat reviderad introduktionsplan, 
friskvårdssatsning och omflyttning i befintliga lokaler. Av årsredovisningen framgår därtill att 
vidtagna åtgärder även haft en positiv effekt på sjukfrånvaro och personalomsättning. 

Av årsredovisningen framgår att bolagets framtida fokus är att fortsätta att utveckla befintliga 
system, processer och samverkansformer. Därtill framgår att bolaget ser flera verksamhets-
områden som framgent skulle kunna samordnas med SOLTAK som leverantör. 

2.2.2. Ekonomi 

Styrelsen får del av ekonomisk uppföljning genom tertialrapporter och årsbokslut samt löpande 
ekonomiinformation vid styrelsesammanträden. Bolagets ledning erhåller månadsvis ekono-
miuppföljning som även tillhandahålls styrelsen. 

I tertialrapport 1 prognostiserades ett positivt resultat för helåret om cirka 1,2 mnkr. Resultatet 
för perioden uppgick till cirka 2,8 mnkr. Vid tertialrapport 2 prognostiserades ett positivt resultat 
för helåret om cirka 2 mnkr medan resultatet för perioden var 6 mnkr. Av årsredovisningen 
framgår ett positivt resultat om cirka 4,2 mnkr för 2020. Vidare framgår av årsredovisningen 
att bolagets tjänster debiterats efter den prissättning som fastslagits i budget vilket samman-
taget förklarar det positiva resultatet.  

2.2.3. Intern kontroll 

Styrelsen har antagit en internkontrollplan för 2020 samt följt upp denna i samband med terti-
alrapporterna. Internkontrollplanen utgår från en riskanalys. Uppföljningen av internkontrollen 
till styrelsen beskriver utöver riskbeskrivning, planerade åtgärder och ansvarig även pågående 
status avseende respektive risk. Till respektive risk återfinns en kommentar om hur risken 
hanterats. 

Vissa av riskerna i internkontrollplanen har även koppling till bolagets mål i verksamhetspla-
nen. I verksamhetsplanen framgår exempelvis ett mål om minskad personalomsättning (se 
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avsnitt 2.2.1) medan det i internkontrollplanen återfinns en risk för att hög personalomsättning 
medför försämrad leveranskvalitet med mera. Liknande upplägg återfinns exempelvis för sjuk-
frånvaron samt bolagets processer och rutiner. 

2.2.4. Ägardialoger 

Vid intervju framgår att bolaget under året utövat dialog med ägarna genom besök, möten och 
löpande dialoger med samtliga ägarkommuner, både på tjänstemanna- och kommunstyrelse-
nivå. I oktober genomfördes ett ägarsamråd där samtliga ägarkommuner var representerade. 
Enligt VD utryckte ägarkommunerna en stor nöjdhet avseende bolagets utveckling under de 
senaste åren.  
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3. Sammanfattande bedömning och rekommendationer 
Utifrån granskningens syfte är vår sammanfattande bedömning att  
SOLTAK AB har säkerställt styrning och uppföljning utifrån ägardirektiv och bolagsordning. 

Vi noterar att bolaget inte uppnår målet om att minska sjukfrånvaron till under 3 %. Detta mål 
återfanns även under föregående år och uppnåddes inte för 2019. Vi konstaterar dock att sjuk-
frånvaron minskat från 4,1 % under 2019 till 3,7 % under 2020. Därtill återfinns ett mål som 
enligt vår bedömning inte uppnåtts under 2020. Vår bedömning är dock att det pågår ett arbete 
med målet vilket enligt vår mening är positivt.  

Vår sammanfattande bedömning utifrån årets granskning är att styrelsen för SOLTAK AB i allt 
väsentligt bedrivit verksamheten i enlighet med ändamålet och att verksamheten sköts på ett 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen är tillräcklig.   

 
Göteborg 2021-02-22 
 

Ludwig Reismer    Lydia Andersson  
Certifierad kommunal yrkesrevisor   Verksamhetsrevisor 
Ernst & Young AB   Ernst & Young AB 
 

Liselott Daun 
Certifierad kommunal yrkesrevisor 
Kvalitetssäkrare 
Ernst & Young AB 
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Bilaga: Källförteckning 
 
Intervjuade funktioner 
 

 VD, ekonomichef och styrelsens presidium, 2020-12-08.  
 
Dokumentförteckning 
 

 Bolagsordningar 
 Instruktion ekonomisk rapportering 
 Intern kontrollplan 2020 med uppföljning för tertial 1 och 2, 2020 
 Protokoll från styrelsemöten 2020  
 Styrelsens arbetsordning 
 Styrkort för Ekonomi, IT, Lön och Projekt 
 Tertialrapport 1 och 2 för 2020   
 Uppföljning av mål i Verksamhetsplan 2020 SOLTAK AB 
 Utkast på årsredovisning för 2020 
 VD-instruktion 
 Verksamhetsplan 2020 
 Ägardirektiv  
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GRANSKNINGSRAPPORT  

 
Till bolagsstämman i SOLTAK AB   Org.nr 556939-1187 

Till kommunfullmäktigeförsamlingarna i: 

Tjörns kommun 

Lilla Edets kommun 

Kungälvs kommun 

Stenungsunds kommun 

 
 
 
Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2020. Granskningen har utförts i enlighet med 
bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen och god sed. Det innebär att vi planerat 
och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet 
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att 
bolagets interna kontroll är tillräcklig.  
 
Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Någon 
grund för anmärkning mot styrelsens och verkställande direktörens förvaltning föreligger inte. 
 
En sammanfattande redogörelse för utförd granskning finns upprättad i en 
granskningsredogörelse som överlämnats till bolagets styrelse.  
 
 
Datum enligt digitala underskrifter 
 
 
 
 
Lena Schandorff   Anders Forsman   
Lekmannarevisor   Lekmannarevisor 
 
 
 
 
 
 
Hans Gillenius   Ingemar Ottosson 
Lekmannarevisor  Lekmannarevisor 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I GÖTEBORG 

 

 
FÖRELÄGGANDE 
2021-03-16 

 Aktbilaga 19 

Mål nr. 2806-21 

Avd. 3  

 
 

D
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k
.I

d
 7

5
7
9
7
8
 

  Sida 1 (av 1) 

Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt. 

Besöksadress Öppettider Postadress E-post 

Sten Sturegatan 14 måndag–fredag Box 53197 forvaltningsrattenigoteborg@dom.se 

Telefon 08:00–16:00 400 15 Göteborg Webbplats 

031 - 732 70 00 www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se 
 

 Tjörns kommun 

 

 
 
 

 
Parter: Zaid Liveland ./. Tjörns kommun 
Målet gäller: laglighetsprövning enligt kommunallagen 
 

 
Domstolen har fått in handlingar i målet. Handlingarna följer med detta brev. 

Lämna ett yttrande till domstolen 
Ni ska lämna in ett skriftligt yttrande där ni bemöter det som står i handlingarna. 

Domstolen måste ha yttrandet senast den 30 mars 2021. När tiden har gått ut kan 
domstolen komma att avgöra målet, även om något svar inte kommit in. 

 

När ni skickar in yttrandet 

Uppge namn, målnummer 2806-21 och mobilnummer eller annat telefonnummer ni kan nås 
på. Lämna också e-postadress, så att vi kan skicka handlingar i målet via e-post. 

Skicka gärna in handlingarna med e-post, helst i PDF-format. De behöver då inte lämnas på 
annat sätt. För högre säkerhet än vanlig e-post, använd www.domstol.se/kontaktformular. 

Har ni frågor? 

På webbplatsen finns information om domstolen och om handläggningen. Kontakta oss 
gärna vid frågor – ni når oss enklast per telefon 031-732 70 00. 
 
 
Cecilia Sjöberg 
 
Bifogade handlingar: aktbilaga 1, 3, 5 
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Till                                                          Datum: 2021-03-08 
Förvaltningsrätten i Göteborg 

Box 53197, 400 15 Göteborg 
  
Via 
Tjörns Kommun 

Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn 

  

Överklagande av Kommunfullmäktiges i Tjörns kommun beslut 
2021-02-25.   

avseende. Upprop gällande kommunfullmäktiges arbetsordning 
och tillgängligheten under hela sammanträdet. 

  

Klagande 

Namn: Zaid Liveland 
Personnummer:  
Adress:     
Telefonnummer:   
E-postadress:   
 
 

Yrkande 

Att i första hand upphäva samtliga beslut i Tjörn 
kommunfullmäktige sammanträde 2021-02-25 med inhibition. 
andra hand upphäva beslutsärende med inhibition punkt 11 
§39. 

  

Grunder 

Tjörn kommunfullmäktige följde inte nu gällande arbetsordning 
21§. 

Upprop 21§ arbetsordning för kommunfullmäktige 

En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som 
tjänstgör ska finnas tillgänglig under hela sammanträdet. I 
början av varje sammanträde ska upprop ske enligt 
uppropslistan. Upprop ska också ske i början av varje ny 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I GÖTEBORG 

Avd. 3  

 

INKOM: 2021-03-08 

MÅLNR: 2806-21 

AKTBIL: 1
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sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när 
ordföranden anser att det behövs. 

 

Jag Zaid Liveland med andra ledamöter hade tekniska problem 
under hela mötet och det påkallades till ordförande. Det var ett 
flertal personer  under sammanträdet som släpptes in under 
mötets gång, det tyder att det fanns tekniska problem, dvs. inte 
alla kunde deltaga och uppfyllde då inte kravet som står i Tjörn 
kommunfullmäktiges arbetsordnings egna regelverk. 

Sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring 
sker i realtid och på ett sådant så sätt att samtliga deltagare 
kan se och höra varandra på lika villkor. Vilket är även omöjligt 
att avgöra vilka som medverkade då det inte var något upprop. 

  

Bevisning 

Länk till 
webbsändingen https://tjorn.webbtvkf.se/?20210225 Ca 1h 
04 m och 1 h 45 m in på sammanträdet. Punkt 11 §39 

 

Tjörn kommunfullmäktiges protokoll. 2021-02-25 

https://www.tjorn.se/download/18.1d6495a8177d80698d720e2f/
1614806553038/Protokoll%20KF%202021-02-25.pdf 

 

Tjörn kommunfullmäktiges arbetsordning. §118 2020/40 

https://www.tjorn.se/download/18.31c1c8861746ea14dd54512f/
1599649836841/Kommunfullm%C3%A4ktiges%20arbetsordnin
g.pdf 
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Till                                                          Datum: 2021-03-07 
Förvaltningsrätten i Göteborg 

Box 53197, 400 15 Göteborg 
  
Via 
Tjörns Kommun 

Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn 

  

Överklagande av Kommunfullmäktiges i Tjörns kommun beslut 
2021-02-25 avseende Jäv. 

 

Klagande 

Namn: Martin Johansson  
Personnummer:  
Adress:  
Telefonnummer:  
E-postadress:   
 
 

Yrkande 

Att beslut punkterna §39 2019 /231. §45 2019/39 och §46 
2019/78 i Tjörn kommunfullmäktige sammanträde 2021-02-25 
skall upphävas på grund utav jäv. 

  

Grunder 

Jäv enligt kommunallagen 

47 § En ledamot får inte delta i handläggningen av ett ärende 
som personligen rör ledamoten själv, ledamotens make, 
sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan 
närstående. 

I fråga om jäv för ledamöter ska 6 kap. 30 § andra och tredje 
styckena tillämpas.” 

och i kapitel 6: ”30 § 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I GÖTEBORG 

Avd. 3  

 

INKOM: 2021-03-09 

MÅLNR: 2806-21 

AKTBIL: 3
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Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv 
mot honom eller henne ska självmant uppge det. 

Har det uppkommit en fråga om jäv mot en förtroendevald och 
har någon annan inte trätt i dennes ställe, ska nämnden snarast 
besluta i jävsfrågan. 

Under §39. §45 och §46 tjänstgjorde och voterade Zaid 
Liveland till förmån för sin styvson Martin Johansson. 

  

Bevisning 

Länk till webbsändingen https://tjorn.webbtvkf.se/?20210225 
Punkt 11. §39 ca från 1h 40 m in på sammanträdet. Punkt 17. 
§35 ca 3 h 10 min. Punkt 18. §46 ca 3 h 50 h. 

 

Tjörn kommunfullmäktiges protokoll. 2021-02-25 

https://www.tjorn.se/download/18.1d6495a8177d80698d720e2f/
1614806553038/Protokoll%20KF%202021-02-25.pdf 

 

Tjörn kommunfullmäktiges arbetsordning. §118 2020/40 

https://www.tjorn.se/download/18.31c1c8861746ea14dd54512f/
1599649836841/Kommunfullm%C3%A4ktiges%20arbetsordnin
g.pdf 
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Till                                                          Datum: 2021-03-07 
Förvaltningsrätten i Göteborg 

Box 53197, 400 15 Göteborg 
  
Via 
Tjörns Kommun 

Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn 

  

Överklagande av Kommunfullmäktiges i Tjörns kommun beslut 
2021-02-25.   

avseende. Upprop gällande kommunfullmäktiges arbetsordning 
och tillgängligheten under hela sammanträdet. 

  

Klagande 

Namn: Martin Johansson  
Personnummer:  
Adress:  
Telefonnummer:  
E-postadress:   
 
 

Yrkande 

Att samtliga beslut i Tjörn kommunfullmäktige sammanträde 
2021- 02-25 skall upphävas. 

  

Grunder 

Tjörn kommunfullmäktige följde inte nu gällande arbetsordning 
21§. 

Upprop 21§ arbetsordning för kommunfullmäktige 

En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som 
tjänstgör ska finnas tillgänglig under hela sammanträdet. I 
början av varje sammanträde ska upprop ske enligt 
uppropslistan. Upprop ska också ske i början av varje ny 
sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när 
ordföranden anser att det behövs. 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I GÖTEBORG 

Avd. 3  

 

INKOM: 2021-03-09 

MÅLNR: 2806-21 

AKTBIL: 5
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Det var ett flertal personer  under sammanträdet som släpptes 
in under mötets gång, det tyder att det fanns tekniska problem, 
dvs. inte alla kunde deltaga och uppfyllde då inte kravet som 
står i Tjörn kommunfullmäktiges arbetsordnings egna regelverk. 

Sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring 
sker i realtid och på ett sådant så sätt att samtliga deltagare 
kan se och höra varandra på lika villkor. Vilket är även omöjligt 
att avgöra vilka som medverkade då det inte var något upprop. 

  

Bevisning 

Länk till webbsändingen https://tjorn.webbtvkf.se/?20210225 Ca 
1h 04 m in på sammanträdet. 

 

Tjörn kommunfullmäktiges protokoll. 2021-02-25 

https://www.tjorn.se/download/18.1d6495a8177d80698d720e2f/
1614806553038/Protokoll%20KF%202021-02-25.pdf 

 

Tjörn kommunfullmäktiges arbetsordning. §118 2020/40 

https://www.tjorn.se/download/18.31c1c8861746ea14dd54512f/
1599649836841/Kommunfullm%C3%A4ktiges%20arbetsordnin
g.pdf 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I GÖTEBORG 

 

 
FÖRELÄGGANDE 
2021-03-16 

 Aktbilaga 8 

Mål nr. 2690-21 

Avd. 2 
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  Sida 1 (av 1) 

Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt. 

Besöksadress Öppettider Postadress E-post 

Sten Sturegatan 14 måndag–fredag Box 53197 forvaltningsrattenigoteborg@dom.se 

Telefon 08:00–16:00 400 15 Göteborg Webbplats 

031 - 732 70 00 www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se 
 

 Tjörns kommun 

 

 
 
§45 

 
Parter: Gert Kjellberg ./. Tjörns kommun 
Målet gäller: laglighetsprövning enligt kommunallagen 
 

 
Domstolen har fått in handlingar i målet. Handlingarna följer med detta brev. 

Lämna ett yttrande till domstolen 
Ni ska lämna in ett skriftligt yttrande där ni bemöter det som står i handlingarna. 

Domstolen måste ha yttrandet senast den 6 april 2021. När tiden har gått ut kan 
domstolen komma att avgöra målet, även om något svar inte kommit in. 

 

När ni skickar in yttrandet 

Uppge namn, målnummer 2690-21 och mobilnummer eller annat telefonnummer ni kan nås 
på. Lämna också e-postadress, så att vi kan skicka handlingar i målet via e-post. 

Skicka gärna in handlingarna med e-post, helst i PDF-format. De behöver då inte lämnas på 
annat sätt. För högre säkerhet än vanlig e-post, använd www.domstol.se/kontaktformular. 

Har ni frågor? 

På webbplatsen finns information om domstolen och om handläggningen. Kontakta oss 
gärna vid frågor – ni når oss enklast per telefon 031 - 732 70 00. 
 
 
Yvonne Christensen 
 
Bifogade handlingar: aktbilaga 1 
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Skärhamn 2021-03-05 
 
 
Förvaltningsrätten i Göteborg 
Box 1531 
401 50  Göteborg     

 
 

  
 

Överklagande till förvaltningsrätten  
  
 
Klagande:  
Gert Kjellberg,  
  
 
Motpart:  
Tjörns kommun, Skärhamn   
 
 
Överklagat avgörande:  
Fullmäktige i Tjörns kommuns beslut den 25 februari 
2021, ”KF §45 Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) 
om val av nytt oppositionsråd tillika kommunstyrelsens 
2:e vice ordförande”  Dnr: 2019/39  
 
     
Saken: 
Laglighetsprövning enligt kommunallagen (2017:725), KL 
 
 
1 YRKANDEN 

1.1 Jag yrkar på att beslutet upphäves i dess helhet. 
 
 
2 RÄTTSLIG GRUND 

 
Enligt 13 kap. 8 § KL ska ett beslut upphävas om 1. 
det inte har kommit till på lagligt sätt, 2. beslutet rör 
något som inte är en angelägenhet för kommunen 
eller regionen, 3. det organ som har fattat beslutet 
inte har haft rätt att göra det, eller 4. beslutet annars 
strider mot lag eller annan författning 

 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I GÖTEBORG 

Avd. 2 

 

INKOM: 2021-03-05 

MÅLNR: 2690-21 

AKTBIL: 1
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3 GRUNDER FÖR ÖVERKLAGAN 

3.1  Vid fullmäktiges sammanträde då ärendet  
          behandlades lämnades ett ändringsyrkande av  

   kommunstyrelsens förslag till beslut. 

         Jag yrkande på att: Första att-satsen strykas helt. 
   Andra att-satsen skulle ändras till: Fullmäktige    
   beslutar att välja Rikard Larsson (S) till 
   oppositionsråd med 43 % tjänstgöringsgrad. 

          Benny Andersson har efter kommunstyrelsens 
   handläggning om förslaget meddelat att han önskar  
   minska sina kommunala uppdrag och har lämnat 
   sitt uppdrag i bl.a. kommunstyrelsen, därmed fanns 
   det skäl att ändra valet av person för det politiska  
   uppdraget. 

3.2    Ordförande har vägrat ställa ändringsyrkande under 
   proposition. Ordförande har agerat felaktigt. 

3.3 Förslaget strider inte mot beredningskravet som 
anges i kommunallagen. Fullmäktiges ordförande 
har gjort en felaktig bedömning. Tvärtom har 
ärendet varit berett av kommunstyrelsen. 
Fullmäktige har dessutom godkänt dagordningen 
och därmed ansett att ärendet är berett av styrelsen 
samt har inte funnit skäl om besluta att ärendet 
behöver ytterligare beredning. 

 
3.4   Ärendet samt även ändringsyrkandet rör val av  
        person för ett politiskt uppdrag. Personval omfattas 
        normalt sett inte av beredningskrav.  
        Eftersom det är ett arvoderat  
        politiskt uppdrag innefattar uppdraget en 
        tjänstgöringsgrad, 
        Tjänstgöringsgraden är föreslagen till 43 procent. 
 
3.5   Av kommunallagen följer att ärenden till fullmäktige  
        ska beredas. Syftet med beredningen, enligt  
        kommentarerna till kommunallagen, är att ge 
        fullmäktige ett tillförlitligt och allsidigt belyst underlag 
        för besluten. 
 
3.6   Enligt 5 kap. 26 § KL skall ett ärende innan det 
        avgörs av fullmäktige ha beretts antingen av en 
        nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller  
        av en fullmäktigeberedning.  
        Kommunstyrelsen skall alltid ges tillfälle att yttra sig i 
        ett ärende som har beretts av en annan nämnd eller  
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        av en fullmäktigeberedning 
.  
        Styrelsen skall lägga fram förslag till beslut i ett  
        ärende om inte någon annan nämnd eller en 
        fullmäktigeberedning har gjort det. 
 
        Kommunstyrelsen har till uppgift att behandla  
        ärenden ur allmänt kommunala synpunkter,  
        framförallt med hänsyn till kommunens ekonomi och 
        att därvid åstadkomma en lämplig avvägning mellan  
        olika intressen. 
        
        Enligt ”Kommunallagen med kommentarer och 
        praxis”, femte upplagan 2011, så syftar 
        beredningen till att ge fullmäktige ett tillförlitligt och  
        allsidigt belyst underlag för besluten.  
        I detta ingår ett visst mått av sakprövning.  
        Nämnderna och fullmäktigeberedningar förutsätts 
        utforma förslag till beslut i ärendet.  
   
        Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för att 
        det finns ett beslutsförslag i varje ärende.  
        Av kommentarerna framgår att det dessutom är  
        kommunstyrelsens uppgift att i samband med  
        beredningen beakta laglighetsaspekterna.       
 
3.7   I kommunallagen finns det inte några specifikt  
        uttalade krav på kvaliteten i beredningen, 
        utan det är fullmäktige som avgör om beredningen   
        ger ett tillräckligt underlag för att fatta beslut.  
        Det är av vikt att kommunallagens beredningsregler  
        följs eftersom bristande beredning kan efter  
        laglighetsprövning leda till att fullmäktiges beslut 
        upphävs med hänvisning till att de inte har tillkommit 
        i laga ordning.  
 
        Domstolen kan pröva beredningens omfattning 
        och identitet, d.v.s. om ärendet beretts av rätt organ 
        och om fullmäktiges beslut ryms inom 
        den ram som är beredd. 
 
        Domstolen kan dock inte pröva beredningens 
        kvalitet och allsidighet. 
 
3.8   Det framkommer av protokollet att ordförande ställer  
        proposition av ett förlag om avslagsyrkande av 
        kommunstyrelsens förslag, vilket är bifall till de två 
        att- satserna i motionen.  
        Det är därav uppenbart att både motionen samt 
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        styrelsen förslag till beslut har varit föremål för  
        beredning. 
 
        Av protokollet, sammanträdets kallelse, ärendelista 
        som kungjorts samt dessutom av kommunstyrelsens 
        protokoll framgår att av ärendets rubricering 
        att ärendet avser val av nytt oppositionsråd.  
 
3.9   Enligt 5 kap. 57 § kommunallagen ska ordföranden 
        vägra att lägga fram ett förslag till beslut, om 
        ordföranden anser att förslaget innebär att ett nytt 
        ärende väcks. I ärendet i fullmäktige och i styrelsens 
        beredning samt styrelsens förslag till beslut framgår  
        ärendet i fullmäktige rör val av s.k. oppositionsråd, 
        ett arvoderat politiskt uppdrag. 
     
        Av överklagandet och av kommunstyrelsens 
        protokoll har jag visat att mitt yrkande om 
        ändring av kommunstyrelsens förslag till beslut inte 
        utgör ett nytt ärende och därför skulle yrkande ha 
        tagits upp till prövning i fullmäktige. 
         
        Jag bestred vid sammanträdet ordförandes felaktiga 
        bedömning om att ett nytt ärende skulle väckas, 
        därmed innebär detta att propositionsvägran skulle 
        underställas fullmäktiges prövning. 
        Ordförande nekande därmed också även att låta  
        fullmäktige pröva om ordförandens beslut att vägra  
        proposition var riktigt eller inte. 
        Protokollet är felaktigt i denna del. 
 
        Fullmäktiges ordförande kan i vissa fall, däribland 
        om ett förslag innebär att ett nytt ärende väcks, 
        vägra att lägga fram förslag till beslut. En sådan 
        vägran kan dock underställas fullmäktiges prövning  
        (jfr. prop. 1990/91:117 s. 189). 
 
        Sammantaget framgår det således att 
        ordförande frångått sin lagstadgade befogenhet då 
        han felaktigt bedömde att ett nytt ärende skulle 
        väckas, fullmäktige fick felaktigt inte ta ställning till 
        propositionsvägran, protokollet är felaktigt.  
        Överklagandet ska därför bifallas. 
        
 

        Skärhamn som ovan 

        Gert Kjellberg  
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