Kommunfullmäktige
2021-05-12

Kungörelse

Kommunfullmäktige sammanträder den 20 maj 2021, kl.
18:00, Kommunhuset i Skärhamn samt digitalt via Teams.
Information
Deltagande vid kommunfullmäktiges sammanträde kommer
för samtliga ledamöter och ersättare att ske på distans, i
enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2020-10-15/§165.
Incheckning kommer att ske från kl. 17:30.
Fullmäktiges presidium kommer närvara och leda
sammanträdet i kommunhuset där även webbsändningen
anordnas. I dessa tider vill vi uppmana allmänheten till att ta
del av sammanträdet via webbsändningen och beakta
Folkhälsomyndighetens skärpta råd för att motverka
spridning av Covid-19.
För att göra sammanträdet så smidigt som möjligt
rekommenderar presidiet starkt att samtliga ledamöter
använder presidiet. Med anledning av den allvarliga
smittspridningen så ska man delta på distans.
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Välkomna!
Johan Nilsson
kommunsekreterare

Anders G Högmark
(M)
ordförande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-05-06
Kommunstyrelsen

§ 91

Fastställande av arvode för begravningsförrättare
2021/111
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Fastställa arvode för begravningsförrättare i Tjörns kommun
motsvarande nedlagd tid, max 8 timmar enligt antagna
arvodesbestämmelser.
2. Arvode utgår endast till förtroendevalda inom Tjörns kommun
som åtar sig uppdraget som begravningsförrättare.
3. Arvodet debiteras kommunfullmäktiges konto ÖFX0 10000.
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
Arvodesberedningen har vid sammanträde 2021-03-15 behandlat
en inkommen fråga om arvodering för begravningsförrättare. Vid
sammanträdet beslutades att föreslå kommunfullmäktige besluta
att uppdraget ersätts utifrån nedlagd tid, max åtta timmar enligt
kommunens arvodesbestämmelser.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-22, § 99
Arvodesberedningen 2021-03-15
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-04-12
Protokollsutdrag arvodesberedningen 2021-03-15
Förslag till beslut på sammanträdet
Rosalie Sanyang (S) och Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen
ska bifalla arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-04-22
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§99

Fastställande av arvode för begravningsförrättare
2021/111
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Fastställa arvode för begravningsförrättare i Tjörns kommun
motsvarande nedlagd tid, max 8 timmar enligt antagna
arvodesbestämmelser.
2. Arvode utgår endast till förtroendevalda inom Tjörns kommun
som åtar sig uppdraget som begravningsförrättare.
3. Arvodet debiteras kommunfullmäktiges konto ÖFX0 10000.
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
Arvodesberedningen har vid sammanträde 2021-03-15 behandlat
en inkommen fråga om arvodering för begravningsförrättare. Vid
sammanträdet beslutades att föreslå kommunfullmäktige besluta
att uppdraget ersätts utifrån nedlagd tid, max åtta timmar enligt
kommunens arvodesbestämmelser.
Tidigare beslut
Arvodesberedningen 2021-03-15
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-04-12
Protokollsutdrag arvodesberedningen 2021-03-15
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (-) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla
förvaltningens förslag, med undantag från sista punkten avseende
retroaktivitet från 2021-04-01.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-04-12

1 (2)

Dnr 2021/111-024

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande angående fastställande av arvode för
begravningsförrättare
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att:
1. Fastställa arvode för begravningsförrättare i Tjörns kommun
motsvarande nedlagd tid, max 8 timmar enligt antagna
arvodesbestämmelser.
2. Arvode utgår endast till förtroendevalda inom Tjörns kommun som
åtar sig uppdraget som begravningsförrättare.
3. Arvodet debiteras kommunfullmäktiges konto ÖFX0 10000.
4. Beslutet gäller retroaktivt från och med 2020-04-01.
Sammanfattning
Arvodesberedningen har vid sammanträde 2021-03-15 behandlat en
inkommen fråga om arvodering för begravningsförrättare. Vid
sammanträdet beslutades att föreslå kommunfullmäktige besluta att
uppdraget ersätts utifrån nedlagd tid, max åtta timmar enligt
kommunens arvodesbestämmelser. Beslutet föreslås gälla retroaktivt
från och med 2021-04-01.
Tidigare beslut
Arvodesberedningen 2021-03-15, §
Bilagor
Protokollsutdrag arvodesberedningen 2021-03-15

Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Besöksadress
Kroksdalsvägen 1

Telefon
Fax
E-post

0304-60 10 00
0304-60 10 19
kommun@tjorn.se
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Org.nr.
Bankgiro
Internet

212000-1306
641-9741
www.tjorn.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-04-12

2 (2)

Dnr 2021/111-024

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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Protokollsutdrag från Arvodesberedningens möte
2021-03-15/§ 5
Tid:

18:30 – 19:43

Plats:

Digitalt via Teams

Närvarande:

Anders G Högmark (M), ordförande
Benny Halldin (S), vice ordförande
Gunnemar Olsson (L), ledamot
Rikard Simensen (SD), ledamot
Inga Olsson (C), ledamot
Peter Gustavsson (TP), ledamot
Roland Flyckt (KD), ledamot
Jeanette Lagervall (V), ledamot
Carl Bloom (MP), ledamot
Lothy Wärn, digital assistent åt Carl Bloom
Johan Nilsson, kommunsekreterare

§ 5. Inkommen fråga om arvodering för begravningsförrättare
Arvodesberedningen behandlar inkommen fråga om arvodering för förtroendevalda
som är begravningsförrättare.
Benny Halldin (S) föreslår att uppdraget ersätts utifrån nedlagd tid, max åtta timmar
enligt kommunens arvodesbestämmelser.
Arvodesberedningen beslutar att föreslå kommunstyrelsen och fullmäktige att
fastställa arvode för begravningsförrättare motsvarande nedlagd tid, max åtta timmar
enligt kommunens arvodesbestämmelser. Med begravningsförrättare avses i detta
fall förtroendevalda inom kommunen som utsetts till ett sådant förtroendeuppdrag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-05-06
Kommunstyrelsen

§ 92

Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Älv & Kust
styrelses ledamöter avseende verksamhetsåret 2020
2021/99
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja
ansvarsfrihet för samordningsförbundet Älv & Kusts styrelse för
verksamhetsåret 2020.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och
kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för
eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Samordningsförbundet Älv & Kust begär in respektive deltagande
kommuns beslut om att ge styrelsen för förbundet ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2020.
Årsredovisning och revisionsrapport har överlämnats.
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet lämnas.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-22, § 100
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-03-31
Årsredovisning Samordningsförbundet Älv & Kust 2020
Revisionsberättelse förtroendevalda, Samordningsförbundet Älv &
Kust
Revisionsberättelse auktoriserad. Samordningsförbundet Älv & Kust
Granskning av bokslut och årsredovisning 2020 Samordningsförbundet
Älv & Kust
Protokollsutdrag – Årsredovisning 2020 Samordningsförbundet Älv &
Kust
Förslag till beslut på sammanträdet
Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla
arbetsutskottets förslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-04-22
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§100

Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Älv & Kust
styrelses ledamöter avseende verksamhetsåret 2020
2021/99
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja ansvarsfrihet för
samordningsförbundet Älv & Kusts styrelse för verksamhetsåret
2020.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och
kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för
eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Samordningsförbundet Älv & Kust begär in respektive deltagande
kommuns beslut om att ge styrelsen för förbundet ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2020.
Årsredovisning och revisionsrapport har överlämnats.
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet lämnas.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-03-31
Årsredovisning Samordningsförbundet Älv & Kust 2020
Revisionsberättelse förtroendevalda, Samordningsförbundet Älv &
Kust
Revisionsberättelse auktoriserad. Samordningsförbundet Älv & Kust
Granskning av bokslut och årsredovisning 2020 Samordningsförbundet
Älv & Kust
Protokollsutdrag – Årsredovisning 2020 Samordningsförbundet Älv &
Kust
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (-) fd (M) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att
arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ko

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-03-31

1 (2)

Dnr 2021/99-042

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande ang ansvarsfrihet för
Samordningsförbundet Älv & Kust styrelses ledamöter
avseende verksamhetsåret 2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att bevilja ansvarsfrihet för
samordningsförbundet Älv & Kusts styrelse för verksamhetsåret 2020.
Sammanfattning
Samordningsförbundet Älv & Kust begär in respektive deltagande
kommuns beslut om att ge styrelsen för förbundet ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.
Årsredovisning och revisionsrapport har överlämnats. Revisorerna
tillstyrker att ansvarsfrihet lämnas.
Bilagor
•
•
•
•
•

Årsredovisning Samordningsförbundet Älv & Kust 2020
Revisionsberättelse förtroendevalda Samordningsförbundet Älv &
Kust 2020
Revisionsberättelse auktoriserad Samordningsförbundet Älv & Kust
2020
2020 Granskning av bokslut och årsredovisning
Samordningsförbundet Älv & Kust
Protokollsutdrag Årsredovisning Samordningsförbundet Älv &
Kust 2020

Beslutet skickas till
Samordningsförbundet Älv & Kust

Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Besöksadress
Kroksdalsvägen 1

Telefon
Fax
E-post

0304-60 10 00
0304-60 10 19
kommun@tjorn.se
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Org.nr.
Bankgiro
Internet

212000-1306
641-9741
www.tjorn.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-03-31

2 (2)

Dnr 2021/99-042

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

Evike Sandor
Tf Kommunchef
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DocuSign Envelope ID: 920F0314-F722-4229-9ED0-CC4230E399DB

Till
Förbundsstyrelsen i Samordningsförbundet Älv &
Kust
Kommunfullmäktige i Ale, Kungälv, Stenungsund,
Tjörn och Öckerö kommun
Regionfullmäktige
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2020
Samordningsförbundet Älv & Kust
Organisationsnummer 222000-1941
Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i
Samordningsförbundet Älv & Kust, org nr 222000-1941, för verksamhetsåret 2020.
Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en
årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern
kontroll i verksamhet och räkenskaper.
Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredställande sätt, om årsredovisningen ger en rättvisande bild och om den
interna kontrollen är tillräcklig.
Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen,
förbundsordningen, god revisionssed. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder
revisorerna.
Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Älv & Kust har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har
upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal bokföring och redovisning
och god redovisningssed.
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DocuSign Envelope ID: 920F0314-F722-4229-9ED0-CC4230E399DB

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Kungälv, 2021-03-30

Per Waborg
Revisor för Västra Götalandsregionen

Björn Brogren
Revisor för kommunerna

Bilagor:
De sakkunnigas rapporter
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DocuSign Envelope ID: C2BB8902-F3BA-4CE7-B9C4-A218A51E4484

Till styrelsen i Samordningsförbundet Älv & Kust, org. nr 222000-1941
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen
Kommunfullmäktige i Ale, Kungälv, Stenungssund, Tjörn och Öckerö kommun

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet Älv & Kust för år 2020.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lag om finansiell samordning och enligt lagen om kommunal bokföring
och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2020 och av
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för förbundet fastställs.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi
är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten eller inte har
något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas
och att den ger en rättvisande bild enligt lag om finansiell samordning och enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter
kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.



utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.



drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen.
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan
leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att fortsätta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser
eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta
verksamheten.



utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:





identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
skaffar vi oss en förståelse av den del av förbundets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.
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DocuSign Envelope ID: C2BB8902-F3BA-4CE7-B9C4-A218A51E4484

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt förbundsordning
Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Samordningsförbundet Älv & Kust för år
2020.
Vi bedömer även sammantaget att styrelsen för Samordningsförbundet Älv & Kust har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.
Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot förbundet.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. Vi går
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder
och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Jönköping 2021-03-30
KPMG AB

Lisa Tenggren
Auktoriserad revisor
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1

Bakgrund
Vi har fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för Finansiella samordningsförbundet Älv & Kust (SOF Älv & Kust) för räkenskapsåret 2020.
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i
årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska
pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

1.1

Syfte och revisionsfråga
Syftet med granskningen är att bedöma om förbundets årsredovisning har upprättats i
enlighet med kommunallag, lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och
god redovisningssed i kommuner och landsting. Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av revisionsberättelsen.
Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.
Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) (LKBR), började gälla från
och med 1 januari 2019.

1.2

Revisionskriterier
Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida årsredovisningen i allt väsentligt
är upprättad i enlighet med gällande lagar och regler bygger på följande revisionskriterier:

• Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR)
• God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) och
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

• Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210)
• Interna regelverk och instruktioner

1.3

Metod och avgränsningar
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras av SKR 1 och Skyrev 2. Detta innebär att granskningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat
revisionsbolag enligt revisorslagen eller internationella standarder för revision (ISA). Det
innebär att vi inte uttalar oss över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav varit
uppfyllda.
Granskningen av årsredovisningen omfattar:
•
1
2

Förvaltningsberättelse

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer
© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
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•
•
•
•
•

Resultaträkningen
Balansräkningen
Kassaflödesanalysen
Noter
Drift- och investeringsredovisning

Granskningen har genomförts genom:

• Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen
• Intervjuer med berörda tjänstemän
• Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att
bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen

• Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga un•

derlag.
Översiktlig analys av övriga poster.

2

Resultat av granskningen

2.1

Förvaltningsberättelse
Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter, driftredovisning, investeringsredovisning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 12 kap 2 § LKBR).
RKR preciserar i rekommendation 15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum
för att motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse.
Vi noterar att förbundets förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R15.

2.2

Redovisningsprinciper
I årsredovisningen anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att årsredovisningen
är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.
Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat förbundets redovisningsprinciper, genom intervjuer och översiktlig kontroll, mot LKBR samt RKRs gällande rekommendationer.
Vår bedömning är att förbundet i huvudsak efterlever LKBR samt RKRs rekommendationer.

2.3

Balanskrav
Ett förbund ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisas i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL regleras
inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera
ett negativt resultat enligt KL 8 kap 5§. RKR har lämnat information om beräkning och
© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
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redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav
i LKBR och KL.
Förbundet redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltningsberättelsen.
Förbundets överskott för året uppgår till 745 tkr.
Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.
Det har i vår granskning inte framkommit någon ytterligare post att ta hänsyn till vid beräkning av balanskravsresultatet. Balanskravet bedöms uppfyllt.

2.4

Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning
Kommuner, förbund och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet
och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer som avses i KL
10 kap. 2-6 §§ (hel- och delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar).
I KL stadgas även att förbund ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som
ett överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att intäkterna
enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar förbundens ekonomi.
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska
bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade
målen.
För förbundet finns det i årsredovisningen kommenterat att:

” Styrelsen beslutade sig för att initiera en samhällsekonomisk utvärdering samt definiera mål för god ekonomisk hushållning. Den samhällsekonomiska utvärdering uttrycker
att förbundet har en verksamhet som fungerar väl med fungerande ekonomi, stabil organisation och värdeskapande individprocesser.
I utvärderingen finns ett kapitel som hanterar ämnet God ekonomisk hushållning. Utifrån det underlaget har förbundet för avsikt att utveckla målsättningar för God ekonomisk hushållning i förbundet under 2021.”
Se vidare information på sidan 5-9 i förbundets årsredovisning.
I årsredovisningen görs en uppföljning av förbundets ekonomiska resultat 2020 samt en
verksamhetsuppföljning. Dock noterar vi att förbundet inte gjort någon sammantagen
bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning har uppnåtts. Att denna bedömning
saknas gör det svårare för oss att bedöma om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de av fastställda målen för god ekonomisk hushållning.

2.5

Resultatet
Belopp i tkr

Utfall

Utfall

2020-12-31

2019-12-31
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Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

15 549 408

12 451 301

-14 802 573

-11 471 421

0

0

-1 780

-1 722

745 055

978 107

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Årets resultat

Resultatet har påverkats av de högre intäkter där ökningen främst är hänförlig till högre
bidrag dock inte någon större ökning i driftbidrag. De ökade intäkterna har även inneburit
ökad kostnader då förbundet haft bedrivit ytterligare verksamhet.
Vi har granskat resultaträkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter.

2.6

Balansräkning
Belopp i tkr

2020-12-31

2019-12-31

Anläggningstillgångar
Fordringar

1 945 445

2 621 760

Kassa och bank

4 323 969

2 745 002

Summa tillgångar

6 269 414

5 366 762

Eget kapital exkl. årets resultat

2 044 640

1 066 533

745 055

978 107

Kortfristiga skulder

3 479 719

3 322 122

Summa eget kapital och skulder

6 269 414

5 366 762

Inga

Inga

Årets resultat

Ansvarsförbindelse

Som framgår av balansräkningen ovan har förbundets ekonomiska ställning stärkts något under perioden.
Enligt en rekommendation från Nationella rådet om storlek på sparade medel/eget kapital så skall varje förbund ha som mål att ha en rimlig storlek på sitt eget kapital.
© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
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I årsredovisningen framgår även att:
” Förbundets verksamhetsplan för kommande år är budgeterad med ett underskott om 1 987 tkr för 2021.”
För förbundet innebär rekommendationerna från Nationella Rådet ett eget kapital om ca
1,7 mnkr givet de nuvarande bidragens storlek från medlemmarna.

2.7

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de
har inverkat på verksamhetens likvida ställning.
Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKR R13.
Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar förbundets finansieringar och investeringar och att kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet med gällande rekommendation. Tabellen kan till nästkommande årsredovisning kompletteras med en analys
kring utfallet.

2.8

Drift- och investeringsredovisning
Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller
sig till den budget som har fastställts för den löpande verksamheten. Investeringsredovisningen ska innehålla en samlad redovisning av kommunens eller Samordningsförbundets investeringsverksamhet.
Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och fullmäktiges budget.
Vår bedömning är att informationen kring driftredovisningen i årsredovisningen uppfylller kraven i enlighet med lagstiftningen. Det saknas en investeringsredovisning då förbundet inte har några investeringar.
Dag som ovan
KPMG AB

Josefine Kjellberg

Lisa Tenggren

Certifierad kommunal yrkesrevisor

Auktoriserad revisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument.
Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihetsförordningen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-05-06
Kommunstyrelsen

§ 93

Föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna
platser i kommunen
2021/133
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
föreskrift om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser i
kommunen i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.
Barnkonventionen
Ett beslut att införa förbud att vistas på vissa utvalda platser kan
komma att påverka barn. Detta då barns möjlighet att besöka t.ex.
badplatser begränsas och tillgången till fritidsaktiviteter minskar.
Tjörns kommun har emellertid gott om andra områden för
utomhusaktiviteter och en stängning av de föreslagna platserna
bedöms därför inte innebära någon risk för barn i detta avseende.
Ett beslut om förbud mot att vistas på kommunens badplatser
kommer också att påverka den simskoleverksamhet som bedrivs
om somrarna. Det kan få till konsekvens att vissa barn inte
kommer att få nödvändiga simkunskaper under sommaren.
Nyttan av att stänga badplatser under en begränsad tid och
därmed förhindra sjukdomsfall bedöms emellertid överväga den
nackdel som det innebär att simskoleverksamheten kan bli inställd
under vissa delar av sommaren.
Sammanfattning
Kommunen har genom bestämmelser i lagen (2021:4) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridningen av sjukdomen covid19 och förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att
förhindra spridning av sjukdomen covid-19 möjlighet att utfärda
föreskrifter om förbud att vistas på vissa platser i kommunen.
Ett vistelseförbud kan gälla en park, en badplats eller någon
annan liknande särskild plats där det finns en påtaglig risk för att
trängsel uppstår.
Förvaltningen bedömer att det under sommarmånaderna finns en
påtaglig risk för att trängsel uppstår på kommunens badplatser
Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-05-06
Kommunstyrelsen

samt i grönområde i anslutning till Sundsby Säteri. Det bedöms
även finnas risk för att det i samband med bilträffar uppstår
trängsel på den grusplan som är belägen intill Röavallen.
Förvaltningen föreslår därför kommunfullmäktige att anta
föreskrifter som ger kommunstyrelsen möjlighet att besluta om
tillfälliga vistelseförbud för de aktuella platserna.
Tidigare beslut
Kultur- och fritidsnämnden 2021-05-03, § 62
Socialnämnden, ordförandebeslut 2021-05-03
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-04-27
Förslag till Föreskrifter om förbud mot att vistas inom särskilt
angivna områden i kommunen, bilaga 1
Förslag till beslut på sammanträdet
Rosalie Sanyang (S), Bo Bertelsen (M), Benny Halldin (S) föreslår att
kommunstyrelsen ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige besluta att de föreslagna platserna inte ska
innefattas i föreskrifterna.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Rosalie Sanyangs (S)
med fleras förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Rosalie Sanyangs (S) med fleras förslag.
Nej-röst för Gert Kjellbergs (TP) 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), Benny Halldin (S), Martin Johansson (-) fd (SD).
2 Nej-röster, Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson (TP).
Rosalie Sanyangs (S) med fleras förslag väljs.
Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande - Föreskrift om förbud mot att
vistas på särskilt angivna platser i kommunen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreskrift
om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser i kommunen i
enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.
Sammanfattning
Kommunen har genom bestämmelser i lagen (2021:4) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19 och
förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19 möjlighet att utfärda föreskrifter om
förbud att vistas på vissa platser i kommunen.
Ett vistelseförbud kan gälla en park, en badplats eller någon annan
liknande särskild plats där det finns en påtaglig risk för att trängsel
uppstår.
Förvaltningen bedömer att det under sommarmånaderna finns en påtaglig
risk för att trängsel uppstår på kommunens badplatser samt i grönområde
i anslutning till Sundsby Säteri. Det bedöms även finnas risk för att det i
samband med bilträffar uppstår trängsel på den grusplan som är belägen
intill Röavallen.
Förvaltningen föreslår därför kommunfullmäktige att anta föreskrifter
som ger kommunstyrelsen möjlighet att besluta om tillfälliga
vistelseförbud för de aktuella platserna.

TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

Bilagor
Förslag till Föreskrifter om förbud mot att vistas inom särskilt angivna
områden i kommunen, bilaga 1
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Ärendet
Inledning
Kommunen har genom bestämmelser i lagen (2021:4) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19
(covid-19-lagen) och förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 möjlighet att meddela
föreskrifter om förbud mot att vistas på vissa platser. Kommunens rätt att
meddela föreskrifter gäller till och med den 30 september 2021.
Platser som kan omfattas
De aktuella bestämmelserna ger kommunen rätt att utfärda förbud mot att
vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskild
plats. En förutsättning för att ett förbud ska kunna utfärdas är att det finns
en påtaglig risk för trängsel.
Möjligheten att införa förbud mot att vistas på en särskilt angiven plats
omfattar endast platser dit allmänheten typiskt sett har tillträde.
Kommunen kan alltså inte förbjuda enskilda från att vistas i bostäder
eller på arbetsplatser.
De aktuella bestämmelserna ger inte heller kommunen rätt att besluta om
förbud mot att vistas på sådana platser som omfattas av andra
bestämmelser om särskilda begränsningar i covid-19-lagen, t.ex.
köpcentrum och bibliotek.
Det saknas också möjlighet för kommunen att besluta om förbud
avseende sådana platser som huvudsakligen används för att förflytta sig
från en plats till en annan, t.ex. gågator och bilvägar, fartyg och andra
färdmedel.
Ett beslut om förbud måste vara väl avvägt
Det är viktigt att föreskrifterna inte innebär förbud av sådan omfattning
att det utgör hinder mot att förflytta sig inom riket eller i övrigt innebär
obefogade inskränkningar i enskildas rörelsefrihet.
För att en föreskrift inte ska vara för långtgående ska förbudets
geografiska omfattning vara väl avvägt i förhållande till syftet och
behovet av att förebygga smittspridning.
Dessutom bör föreskriftens förbud enbart gälla under sådana tider då det
finns påtaglig risk för att trängsel uppstår. Om det efter föreskriftens
antagande visar sig att risken för trängsel på en specifik plats har upphört,
bör kommunen besluta att upphäva föreskriften.

Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Besöksadress
Kroksdalsvägen 1

Telefon
Fax
E-post

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

50

Org.nr
BG
Internet

212000-1306
641-9741
www.tjorn.se

3 (6)
2021-04-27

Dnr -

Beslutande organ
Det är kommunen som får utfärda föreskrifter om förbud enligt
förordningen. Bestämmelserna anger inte på vilken nivå beslut om
förbud med stöd av bemyndigandet ska fattas. Beslutanderätten utgår
därmed från kommunfullmäktige. Behov av korta beslutsvägar och snabb
beredningsprocess talar emellertid för att det finns anledning att överlåta
viss beslutanderätt på kommunstyrelse eller annan nämnd.
Rätten att utfärda föreskrifter utgör normgivningsmakt. Förutsättningarna
för att överlåta normgivningsmakt till kommunstyrelsen/annan nämnd
måste bedömas med hänsyn till både regeringsformen (1974:152) och
kommunallagen (2017:725). Regeringsformen ger grundlagsskydd för ett
antal fri- och rättigheter. I dessa ingår den fria rörligheten. Det ligger
därför nära till hands att se förbudsförskrifter inom det aktuella området
som en sådan fråga av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
som faller inom kommunfullmäktiges exklusiva beslutanderätt.
Trots att beslut om vistelseförbud är en uppgift för kommunfullmäktige
finns det viss möjlighet att delegera beslutanderätten till
kommunstyrelse/annan nämnd. Detta om bemyndigandet förenas med
villkor som minskar de aktuella förbudens ingripande karaktär. Det kan
handla om att förbud bara får gälla under korta perioder och inom vissa
angivna och begränsade områden.
För att möjliggöra delegering av beslutanderätten i förevarande fall bör
därför kommunfullmäktige ta ställning till vilka platser som kan bli
aktuella för ett förbud. Kommunfullmäktige bör också bestämma under
vilka förutsättningar ett förbud får införas samt under vilken tid ett sådant
förbud får gälla. Genom denna konstruktion begränsas utrymmet att fatta
beslut om förbud i sådan omfattning att det bedöms vara möjligt att
överlåta beslutanderätten till kommunstyrelsen.
Samråd
Innan kommunen inför ett förbud mot att vistas på en särskilt angiven
plats ska samråd ske med berörda aktörer, t.ex. Polismyndigheten,
länsstyrelsen samt kommuner i närområdet. Detta för att säkerställa att
det tilltänkta förbudet är väl avvägt samt att beslutet inte får negativa
konsekvenser för andra aktörer.
Det ställs också krav på att smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten
ges tillfälle att yttra sig över kommunens förslag innan ett förbud införs.
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Påföljd vid överträdelse m.m.
Överträdelser av kommunala föreskrifter om vistelseförbud är
straffsanktionerade och kan leda till penningböter.
Det är därför viktigt att de platser som omfattas av ett förbud anges på ett
tydligt sätt. Detta dels genom skyltning och avspärrning på plats, dels
genom kartbilder som biläggs beslutet om vistelseförbud.
Undantag från förbud
Ett förbud mot att vistas på särskilt angiven plats innebär att det inte är
tillåtet att beträda det aktuella området.
Det följer emellertid av allmänna principer att myndigheters personal i
tjänsteutövning får vidta nödvändiga och trängande åtgärder på en sådan
plats. Förbudet omfattar således inte myndighetspersonal när det finns ett
behov av att dessa kan beträda området.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen har utrett eventuella platser som kan komma i fråga för ett
vistelseförbud och därigenom kommit fram till att det företrädesvis är på
kommunens badplatser som det finns en påtaglig risk för trängsel under
sommarmånaderna (juni, juli och augusti).
Kommunen har en kraftigt ökad befolkningsmängd under denna period
och badplatserna har normalt sett ett stort antal besökare under dagar med
vackert väder. Med hänsyn till att antalet besökare förväntas bli högt
även denna sommar bedöms det finnas en påtaglig risk för att trängsel
uppstår på badplatserna.
Utöver badplatserna är även området kring Sundsby Säteri (parkyta,
scenyta samt köksträdgård) välbesökt under sommaren. Det har tidigare
rapporterats om trängsel på dessa ytor och det bedöms därför finnas en
påtaglig risk för att trängsel kan uppstå även denna sommar.
Förvaltningen har även inhämtat polisens uppfattning i ärendet och då
fått till svar att det kan uppstå trängsel vid skulpturutställningen i Pilane
samt under bilträffar på grusplanerna vid Häggvallskolan och Röavallen.
Det har under tidigare år förekommit bilträffar på kommunens grusplaner
med trängsel som följd. Det finns inget som talar för att intresset av
denna typ av sammankomster skulle ha minskat innevarande år.
Dessutom har flera kommuner i västra Sverige infört förbud mot att
vistas på platser där bilträffar vanligtvis hålls (t.ex. parkeringar). Det
finns anledning att tro att de personer som brukar delta vid dessa
bilträffar därför kommer att söka sig till andra kommuner för att hålla
sina bilträffar. Med hänsyn till detta bedöms det finnas risk för att
bilträffar kommer att hållas på Tjörn framöver, med trängsel som följd.
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Förvaltningen föreslår därför att grusplanen vid Röavallen ska omfattas
av kommunens möjlighet att besluta om förbud.
Vad gäller grusplanen vid Häggvallskolan så finns det redan en låsbar
bom vid infarten till denna plan. Det bedöms därför inte vara nödvändigt
att besluta om vistelseförbud för minska risken för trängsel på denna
plats. Det finns inte heller möjlighet att besluta om förbud avseende
skulpturutställningen i Pilane eftersom detta område faller under andra
bestämmelser i covid-19-lagen som inte omfattas av kommunens
beslutanderätt.
Kommunen har vanligtvis ett stort antal besökare under månaderna juni,
juli och augusti. Besöksantalet minskar dock väsentligt i september. Det
bedöms därför inte finnas risk för att det ska uppstå trängsel på varken
badplatser eller vid Sundsby Säteri efter utgången av augusti månad.
Förvaltningen föreslår därför att möjligheten att besluta om förbud
avseende dessa platser ska gälla från och med den 1 juni till och med den
31 augusti 2021.
Vad gäller de bilträffar som riskerar att orsaka trängsel på Röavallens
grusplan bedöms de företrädesvis anordnas under den varmare delen av
året (vår/sommar/höst). Möjligheten att besluta om förbud för denna plats
bör därför gälla från och med den 1 juni till och med den 30 september
2021.
För att minska beslutens ingripande karaktär föreslår förvaltningen att
kommunstyrelsens möjlighet att besluta om vistelseförbud begränsas till
en period om 14 dagar med möjlighet till förlängning med upp till
ytterligare 14 dagar. Därefter krävs ett nytt beslut om förbud.
Barnperspektivet
Ett beslut att införa förbud att vistas på vissa utvalda platser kan komma
att påverka barn. Detta då barns möjlighet att besöka t.ex. badplatser
begränsas och tillgången till fritidsaktiviteter minskar. Tjörns kommun
har emellertid gott om andra områden för utomhusaktiviteter och en
stängning av de föreslagna platserna bedöms därför inte innebära någon
risk för barn i detta avseende.
Ett beslut om förbud mot att vistas på kommunens badplatser kommer
också att påverka den simskoleverksamhet som bedrivs om somrarna.
Det kan få till konsekvens att vissa barn inte kommer att få nödvändiga
simkunskaper under sommaren. Nyttan av att stänga badplatser under en
begränsad tid och därmed förhindra sjukdomsfall bedöms emellertid
överväga den nackdel som det innebär att simskoleverksamheten kan bli
inställd under vissa delar av sommaren.

Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Besöksadress
Kroksdalsvägen 1

Telefon
Fax
E-post

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

53

Org.nr
BG
Internet

212000-1306
641-9741
www.tjorn.se

6 (6)
2021-04-27

Dnr -

Konsekvens
Förvaltningen bedömer att förslaget inte får några större ekonomiska
konsekvenser för varken kommunen eller enskilda.

Evike Sandor
Tf. kommunchef
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Tjörns kommuns föreskrift om förbud
mot att vistas på särskilt angivna platser
i kommunen
Beslutad av kommunfullmäktige i Tjörns kommun den xx 2021.
Föreskriften gäller från och med den 1 juni 2021 till och med den 30
september 2021.
Tjörns kommun utfärdar med stöd av 13 § lag (2021:4) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
(covid-19-lagen) och 8 kap. 1 § förordning (2021:8) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
följande föreskrift.

Föreskriftens innehåll och tillämpningsområde
1§
När det är nödvändigt för att förhindra risk för spridning av sjukdomen
covid-19 får förbud meddelas mot att vistas i en park, på en badplats
eller på någon annan liknande särskild plats inom de områden och
under de perioder som anges i bilagan till föreskriften.
2§
Förbud får meddelas för särskilt angiven plats under förutsättning att
det finns en påtaglig risk för trängsel. Förbudet får inte innebära ett
hinder mot att förflytta sig inom riket och inte heller i övrigt innebära
obefogade inskränkningar i enskildas frihet. Platsen förbudet gäller ska
anges på karta.
3§
Förbud är inte tillämpligt på vistelse som är föranledd av platsens drift,
underhåll eller liknande.

Vem som får fatta beslut om förbud
4§
Beslut om förbud mot att vistas på särskilt angiven plats får fattas av
kommunstyrelsen.
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Innan beslut fattas
5§
Innan kommunstyrelsen fattar beslut om förbud mot att vistas på
särskilt angiven plats ska samråd ske med berörda aktörer. Regionens
smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten ska ges tillfälle att yttra
sig över förslaget.

Giltighetstid
6§
Ett beslut om förbud mot att vistas på särskilt angiven plats gäller i
längst 14 dagar med möjlighet till förlängning med upp till ytterligare 14
dagar. Därefter krävs ett nytt beslut om förbud.
Beslutet ska upphävas i förtid om det inte längre behövs.

Kungörelse av beslut
7§
Beslut om förbud mot att vistas på särskilt angiven plats ska kungöras
genom att det på kommunens anslagstavla tillkännages att protokollet
för beslutet har justerats.

Information
8§
Information om beslutet ska framgå på den plats beslutet gäller.
Beslutet och tillhörande handlingar skickas till Polismyndigheten,
regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten.

Överträdelse
9§
Den som bryter mot förbud att vistas på särskilt angiven plats kan
dömas till penningböter enligt 24 § covid-19-lagen.
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Bilaga
Platser i Tjörns kommun där det finns påtaglig risk för
trängsel

Platser

Tid

Almö badplats

Samtliga badplatser 1 juni – 31 augusti 2021

Blekets badplats
Dyröns badplats
Gråskärs badplats
Gunneby badplats
Häröns badplats
Klädesholmens badplats
Kåreviks badplats
Lilla Akeröns badplats
Linnevikens badplats
Låkas badplats
Olsbys badplats
Olsnäs badplats
Röras badplats
Stockeviks badplats
Toröds badplats
Tubbevikens badplats
Åstols badplats
Ängevikens badplats
Parkyta, scenyta samt köksträdgård
vid Sundsby Säteri

1 juni – 31 augusti 2021

Grusplan vid Röavallen, Skärhamn

1 juni – 30 september 2021
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-05-03
Kultur- och fritidsnämnden

§62

Remiss: Föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt
angivna platser i Tjörns kommun
2021/51
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att inte besluta
om förbud mot att vistas på de angivna platserna.
Barnkonventionen
Ett beslut att införa förbud mot att vistas på vissa utvalda platser
kan komma att påverka barn. Detta då barns möjlighet att besöka
till exempel badplatser begränsas och tillgången till
fritidsaktiviteter minskar.
Ett beslut om förbud mot att vistas på kommunens badplatser kan
också påverka den simskoleverksamhet som bedrivs om somrarna. Det
kan få till konsekvens att vissa barn inte kommer att få nödvändiga
simkunskaper under sommaren.
Sammanfattning
Tjörns kommun har genom bestämmelser i lagen (2021:4) om
särskilda begränsningar för att förhindra spridningen av
sjukdomen covid-19 och förordningen (2021:8) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
möjlighet att utfärda föreskrifter om förbud att vistas på vissa
platser i kommunen.
Ett vistelseförbud kan gälla en park, en badplats eller någon
annan liknande särskild plats där det finns en påtaglig risk för att
trängsel uppstår.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att det under
sommarmånaderna finns en påtaglig risk för att trängsel uppstår
på kommunens badplatser samt i grönområde i anslutning till
Sundsby säteri. Det bedöms även finnas risk för att det i samband
med bilträffar uppstår trängsel på den grusplan som är belägen
intill Röavallen. Därför föreslås kommunfullmäktige att anta
föreskrifter som ger kommunstyrelsen möjlighet att besluta om
tillfälliga vistelseförbud för de aktuella platserna.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-05-03
Kultur- och fritidsnämnden

Förslaget har skickats på remiss till bland andra kultur- och
fritidsnämnden.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens ordförandes beslut 2021-04-29: Remiss av
föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser i Tjörns
kommun
Beslutsunderlag
Utkast: Tjörns kommuns föreskrift om förbud mot att vistas på särskilt
angivna platser i kommunen
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande: Föreskrift om förbud mot
att vistas på särskilt angivna platser i kommunen
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande (beslut om remiss):
Föreskrift om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser i
kommunen
Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras klockan 18:50–18:53 (3
minuter).
Förslag till beslut på sammanträdet
Gert Kjellberg (TP) föreslår att nämnden beslutar att föreslå
kommunstyrelsen att inte besluta om förbud mot att vistas på de
angivna platserna.
Andréas Hansson (TP), Frank Holvik (C), Bert-Inge Nordberg (S) och
Carl Bloom (MP) föreslår att nämnden beslutar enligt Gert Kjellbergs
förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Gert Kjellbergs
förslag.
Nämnden svarar ja.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum 2021-05-06
Kommunstyrelsen

§ 104

Återremitterat ärende: Begäran från Vänsterpartiet att få
möjlighet att bli adjungderad i barn- och
utbildningsnämnden och kommunstyrelsen
2020/284
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Adjungera Jeanette Lagervall (V) att närvara vid
kommunstyrelsens sammanträden under tidsperioden majdecember 2021.
2. Den adjungerade har rätt att deltaga i överläggningar men inte
i beslut.
3. Den adjungerade har rätt att få sin åsikt antecknad i
protokollet och innehållet skall anmälas innan sammanträdet
är avslutat.
4. Adjungeringen innefattar inte en rätt att närvara vid ärenden
som behandlar myndighetsutövning mot enskilda eller
sekretessbelagda ärenden.
5. Adjungera Alma Sibrian (V) att närvara vid barn- och
utbildningsnämndens sammanträden under tidsperioden maj
december 2021.
6. Den adjungerade har rätt att deltaga i överläggningar men inte
i beslut.
7. Den adjungerade har rätt att få sin åsikt antecknad i
protokollet och innehållet skall anmälas innan sammanträdet
är avslutat.
8. Adjungeringen innefattar inte en rätt att närvara vid ärenden
som behandlar myndighetsutövning mot enskilda eller
sekretessbelagda ärenden.
9. Frågan om eventuell ersättning remitteras till
arvodesberedningen för förslag till beslut.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har tidigare uppdragit arbetsutskottet att utreda
möjligheterna för offentliga sammanträden i kommunstyrelsen. Det
givna uppdraget kommer preliminärt att återrapporteras vid
Justerandes sign
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Sammanträdesdatum 2021-05-06
Kommunstyrelsen

arbetsutskottets sammanträde 2021-05-20, varpå kommunfullmäktiges
återremiss 2021-04-22 beaktats.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige 2021-04-22, § 87
Kommunstyrelsen 2021-04-08, § 69
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25, § 64
Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-18, § 33
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-25, § 51
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-28, § 20
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-12, § 246
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-03-05
Begäran från Vänsterpartiet, bilaga 1
Sammanfattande delrapport från arbetet med att förbättra det politiska
klimatet, bilaga 2
Förslag till beslut på sammanträdet
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige besluta att:
1. Adjungera Jeanette Lagervall (V) att närvara vid
kommunstyrelsens sammanträden under tidsperioden majdecember 2021.
2. Den adjungerade har rätt att deltaga i överläggningar men inte
i beslut.
3. Den adjungerade har rätt att få sin åsikt antecknad i
protokollet och innehållet skall anmälas innan sammanträdet
är avslutat.
4. Adjungeringen innefattar inte en rätt att närvara vid ärenden
som behandlar myndighetsutövning mot enskilda eller
sekretessbelagda ärenden.
5. Adjungera Alma Sibrian (V) att närvara vid barn- och
utbildningsnämndens sammanträden under tidsperioden maj
december 2021.
6. Den adjungerade har rätt att deltaga i överläggningar men inte
i beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

66

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-05-06
Kommunstyrelsen

7. Den adjungerade har rätt att få sin åsikt antecknad i
protokollet och innehållet skall anmälas innan sammanträdet
är avslutat.
8. Adjungeringen innefattar inte en rätt att närvara vid ärenden
som behandlar myndighetsutövning mot enskilda eller
sekretessbelagda ärenden.
9. Frågan om eventuell ersättning remitteras till
arvodesberedningen för förslag till beslut.
Bo Bertelsen (M) och Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att
kommunstyrelsen ska bifalla Gert Kjellbergs (TP) förslag.
Benny Halldin (S) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsens möten görs
offentliga för allmänheten.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Gert Kjellbergs (TP)
förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande
beslutsgång:
Ja-röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag.
Nej-röst för Benny Halldins (S) förslag.
Omröstningsresultat
7 Ja-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), George Strömbom
(C), Tanja Siladji Dahne (MP), Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson
(TP), Martin Johansson (-) fd (SD).
4 Nej-röster, Magne Hallberg (KD), Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson
(S), Benny Halldin (S).
Gert Kjellbergs (TP) förslag väljs.
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Sammanträdesdatum 2021-04-22
Kommunfullmäktige

§87

Begäran från Vänsterpartiet att få möjlighet att bli
adjungderad i barn- och utbildningsnämnden och
kommunstyrelsen
2020/284
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med hänvisning
till kommunstyrelsens beslut om att utreda förutsättningarna för öppna
kommunstyrelse-sammanträden.
Sammanfattning
Vänsterpartiet har inkommit med en begäran om att få adjungera i
kommunstyrelsen samt barn- och utbildningsnämnden. Detta då
partiet anser sig vara helt utan insyn i dessa nämnders arbete.
Vänsterpartiet har föreslagit att Jeanette Lagervall ska ges
närvarorätt vid kommunstyrelsens sammanträden och att Alma
Sibrian ska ges närvarorätt vid barn- och utbildningsnämndens
sammanträden.
Fullmäktige kan enligt kommunallagen besluta att en
förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd
ska få närvara vid nämndens sammanträden. Denne får då delta i
överläggningar, men inte i beslut. Den förtroendevalde kan även
ges möjlighet att få sin mening antecknad i protokollet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tidigare beslutat att
remittera ärendet till gruppen för politiskt klimat (Klimatgruppen)
för att inhämta gruppens inställning i frågan.
Klimatgruppen har i rapport ställt sig positiv till Vänsterpartiets
begäran och därvid föreslagit att förvaltningen ska ta fram förslag
till rutin för adjungering.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har emellertid beslutat att
avvakta med att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en rutin för
adjungering. Någon rutin har därför inte arbetats fram.
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Kommunfullmäktige

Ärendet har därefter remitterats till barn- och
utbildningsnämnden med sista svarsdag den 23 mars 2021. Vid
tiden för upprättande av tjänsteutlåtandet har något svar ännu
inte inkommit.
Förvaltningen bedömer att det inte finns några formella hinder
mot att bevilja Vänsterpartiets begäran om närvarorätt. Ärendet är
emellertid av sådan politisk karaktär att förvaltningen inte kan ta
ställning till vad som bedöms vara lämpligt i förevarande fall.
Något förslag till beslut lämnas därför inte.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen 2021-04-08, § 69
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25, § 64
Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-18, § 33
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-25, § 51
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-28, § 20
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-12, § 246
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-03-05
Begäran från Vänsterpartiet, bilaga 1
Sammanfattande delrapport från arbetet med att förbättra det
politiska klimatet, bilaga 2
Förslag till beslut på sammanträdet
Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunfullmäktige ska återremittera
ärendet med hänvisning till kommunstyrelsens beslut om att utreda
förutsättningarna för öppna kommunstyrelse-sammanträden.
Rikard Larsson (S), Benny Andersson (S), Martin Johansson (-) fd (SD),
Björn Möller (-) fd (M) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
Rosalie Sanyangs (S) förslag.
Gert Kjellberg (TP), Tanja Siladji Dahne (MP), Bo Bertelsen (M), Cyril
Esbjörnsson (TP), Susanne Landgren (M) föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag.
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Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner
att det ska avgöras idag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige
godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag förslag.
Nej-röst för att ärendet ska återremitteras i enlighet med Rosalie
Sanyangs (S) förslag.
Omröstningsresultat
23 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
15 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
3 avstår, (se omröstningsprotokoll).
Ärendet återremitteras i enlighet med reglerna för minoritetsåterremiss.
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§ 86

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om
insektshotell
2020/210
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla
motionen med tillägg att uppdra till Tjörns Bostads AB att
tillsammans och i dialog med kultur- och fritidsnämnden samt
barn- och utbildningsnämnden identifierar platser och bygger
insektshotell.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och
kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för
eller på annat sätt berör barn då frågan redan inryms i befintliga
uppdrag.
Sammanfattning
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om att
inrätta insektshotell på förskolor, skolor och andra platser där
kommuner finner det möjligt. Motionen har remitterats till
samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, barnoch utbildningsnämnden samt Tjörns Bostads AB. Med
hänvisning till de inkomna svaren föreslår förvaltningen att
motionen avslås.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-22, § 92
Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-22, § 29
Tjörns Bostads AB, 2021-03-18, § 12
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-17, § 130
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-16, § 253
Kommunfullmäktige 2020-08-27, § 131
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-04-12
Motion 2020-08-03
Tjänsteutlåtande från Tjörns Bostads AB
Justerandes sign
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Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsnämnden
Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsnämnden
Förslag till beslut på sammanträdet
Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla
arbetsutskottets förslag.
Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla
motionen med tillägg att uppdra till Tjörns Bostads AB att tillsammans
och i dialog med kultur- och fritidsnämnden samt barn- och
utbildningsnämnden identifierar platser och bygger insektshotell.
Martin Johansson (-) fd (SD) och Bo Bertelsen (M) föreslår att
kommunstyrelsen ska bifalla Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag.
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska avslå
arbetsutskottets förslag då det är en uppgift för Anticimex och inte
kommunfullmäktige att ta hand om insektshotell.
Beslutsgång 1
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Rosalie Sanyangs (S)
förslag väljs.
Omröstning begärs. Rosalie Sanyangs (S) förslag väljs till huvudförslag.
Motförslag ska utses.
Beslutsgång 2
Ordförande ställer Tanja Siladji Dahnes (MP) och Gert Kjellbergs (TP)
förslag mot varandra. Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag väljs till
motförslag.
Beslutsgång 3
Ordförande ställer Rosalie Sanyangs (S) huvudförslag förslag mot Tanja
Siladji Dahnes (MP) motförslag. Rosalie Sanyangs (S) förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Rosalie Sanyangs (S) förslag.
Nej-röst för Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag.
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Omröstningsresultat
3 Ja-röster, Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Benny Halldin (S).
5 Nej-röster, Martin Johansen (L) Bo Bertelsen (M), George Strömbom
(C), Tanja Siladji Dahne (MP), Martin Johansson (-) fd (SD).
3 avstår, Magne Hallberg (KD), Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson
(TP).
Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag väljs.
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§92

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om
insektshotell
2020/210
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 då frågan redan inryms i befintliga
uppdrag.
Sammanfattning
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om att
inrätta insektshotell på förskolor, skolor och andra platser där
kommuner finner det möjligt. Motionen har remitterats till
samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, barnoch utbildningsnämnden samt Tjörns Bostads AB. Med
hänvisning till de inkomna svaren föreslår förvaltningen att
motionen avslås.
Tidigare beslut
Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-22, § 29
Tjörns Bostads AB, 2021-03-18, § 12
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-17, § 130
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-16, § 253
Kommunfullmäktige 2020-08-27, § 131
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-04-12
Motion 2020-08-03
Tjänsteutlåtande från Tjörns Bostads AB
Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsnämnden
Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsnämnden
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Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (-) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla
förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

75

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-04-12

1 (2)

Dnr 2020/210-334

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om
insektshotell
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Sammanfattning
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om att inrätta
insektshotell på förskolor, skolor och andra platser där kommuner
finner det möjligt. Motionen har remitterats till
samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, barn- och
utbildningsnämnden samt Tjörns Bostads AB. Med hänvisning till de
inkomna svaren föreslår förvaltningen att motionen avslås.
Tidigare beslut
Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-22, § 29
Tjörns Bostads AB, 2021-03-18, § 12
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-17, § 130
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-16, § 253
Kommunfullmäktige 2020-08-27, § 131
Bilagor
Motion 2020-08-03
Tjänsteutlåtande från Tjörns Bostads AB
Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsnämnden
Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsnämnden
Ärendet
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om insektshotell
med följande yrkande: ”att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag
att tillsammans med övriga berörda nämnder inrätta insektshotell på
förskolor, skolor och på andra platser i kommunen där det kan vara
möjligt.”
Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Besöksadress
Kroksdalsvägen 1

Telefon
Fax
E-post

0304-60 10 00
0304-60 10 19
kommun@tjorn.se
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Dnr 2020/210-334

Motionen remitterades i ett första skede till samhällsbyggnadsnämnden
som anser att frågan ej ryms inom deras ansvarsområde. De föreslår att
ärendet istället remitteras till barn- och utbildningsnämnden, kulturoch fritidsnämnden samt Tjörns Bostads AB.
Barn- och utbildningsnämnden konstaterar i sitt remissvar, att i och
med Agenda 2030 har skolan redan ett kärnuppdrag att utbilda
eleverna kring biologisk mångfald. Barn- och utbildningsnämnden är
positiv till idéen om att inrätta insektshotell men ser samtidigt vikten av
att läraren själv har utrymme att forma och planera sin undervisning
utifrån lärandemålen.
Kultur- och fritidsnämnden har i sitt remissvar ställt sig positiv till
Martin Johanssons (-) fd (SD) motion om insektshotell, men är angelägen
om att planering och utformning av de insektshotell som placeras i
anslutning till kultur- och fritidsförvaltningens anläggningar sker i dialog
med kultur- och fritidsförvaltningen.
Tjörns Bostads AB har i sitt remissvar konstaterat att man är positivt
inställd till idéen om insektshotell och ska ta med frågan till bolagets
miljömålsarbete.
Förvaltningens kommentar
Utifrån ovan redovisade remissvar föreslår förvaltningen att motionen
avslås. Frågan om insektshotell ryms inte inom ramen för
samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde. Resterande nämnder och
styrelsen i Tjörns Bostads AB är förvisso positivt inställda till motionens
intentioner, men barn- och utbildningsnämnden såväl som Tjörns
Bostads AB bedömer att frågan redan inryms i befintliga uppdrag
kopplade till biologisk mångfald eller miljömål.
Barnperspektivet
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit
fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat
sätt berör barn då frågan redan inryms i befintliga uppdrag.
Evike Sandor
Tf kommunchef
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Sammanträdesdatum 2021-03-18
Styrelsemöte nr. 1

§12

Remiss: Motion från Martin Johansson (SD) om
insektshotell
2021/1
Beslut
Styrelsen för Tjörns Bostads AB är positivt inställda till idéen om
insektshotell och ska ta med frågan till bolagets miljömålsarbete.
Barnkonventionen
Styrelsen för Tjörns Bostads AB har använt Tjörns kommuns
barnchecklista och kommit fram till att beslutet kan påverka barn.
Sammanfattning
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om insektshotell
med följande yrkande: ”att samhällsbyggnadsnämnden får i
uppdrag att tillsammans med övriga berörda nämnder inrätta
insektshotell på förskolor, skolor och på andra platser i
kommunen där det kan vara möjligt.”
Kommunstyrelsen har skickat motionen från Martin Johansson
(SD) om insektshotell till följande förvaltningar och bolag:
Kultur- och fritidsförvaltningen,
Barn- och utbildningsförvaltningen och
Tjörns Bostads AB
Styrelsen för Tjörns Bostads har handlagt ärendet och är positivt
inställda till idéen om insektshotell. Sedan tidigare har bolaget
anlagt en blomsteräng i syfte att bevara den biologiska
mångfalden. Bolaget kommer att ta med frågan till
miljömålsarbetet kopplat till utemiljöer i våra bostadsområden.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige 2020-08-27 §131
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-09
Beslut KF 2020-08-27 - Anmälan av motion från Martin Johansson
(SD) om insektshotell
Justerandes sign
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Remissvar- anmälan av motion från Martin Johansson (SD) om
insektshotell
Beslut BUN Remiss avseende Motion från Martin Johansson
Motion från Martin Johansson SD om insektshotell
Beslut SBN 2020-09-16 Motion från Martin Johansson (SD) om
insektshotell.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

82

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-03-09

Solbritt Törnqvist
Verkställande direktör
0304-60 11 18
solbritt.tornqvist@tjorn.se

1 (2)

Dnr 2021/1-

Styrelsen för Tjörns Bostads AB

TU-Remissvar om insektshotell
Förslag till beslut
Styrelsen för Tjörns Bostads AB är positivt inställda till idéen om
insektshotell och ska ta med frågan till bolagets miljömålsarbete.
Sammanfattning
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om insektshotell med
följande yrkande: ”att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att
tillsammans med övriga berörda nämnder inrätta insektshotell på
förskolor, skolor och på andra platser i kommunen där det kan vara
möjligt.”
Kommunstyrelsen har skickat motionen från Martin Johansson (SD) om
insektshotell till följande förvaltningar och bolag:
Kultur- och fritidsförvaltningen,
Barn- och utbildningsförvaltningen och
Tjörns Bostads AB
Styrelsen för Tjörns Bostads har handlagt ärendet och är positivt
inställda till idéen om insektshotell. Sedan tidigare har bolaget anlagt
en blomsteräng i syfte att bevara den biologiska mångfalden. Bolaget
kommer att ta med frågan till miljömålsarbetet kopplat till utemiljöer i
våra bostadsområden

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige 2020-08-27 §131

Postadress
Tjörns Bostads AB
471 80 Skärhamn

Telefon
E-post
Internet

0304-60 10 00
tbab@tjorn.se
tbab.tjorn.se
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Org.nr.
Säte

556530-7260
Tjörns kommun

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-03-09

2 (2)

Dnr 2021/1-

Bilagor
Beslut KF 2020-08-27 - Anmälan av motion från Martin Johansson (SD)
om insektshotell
Remissvar- anmälan av motion från Martin Johansson (SD) om
insektshotell
Beslut BUN Remiss avseende Motion från Martin Johansson
Motion från Martin Johansson SD om insektshotell
Beslut SBN 2020-09-16 Motion från Martin Johansson (SD) om
insektshotell

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Barnperspektivet
Styrelsen för Tjörns Bostads AB har använt Tjörns kommuns
barnchecklista och kommit fram till att beslutet kan påverka barn.

Solbritt Törnqvist
Verkställande direktör
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-03-22
Kultur- och fritidsnämnden

§29

Remissvar: Motion från Martin Johansson (SD) om
insektshotell
2021/18
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till Martin
Johanssons (SD) motions om insektshotell, men är angelägen om
att planering och utformning av de insektshotell som placeras i
anslutning till kultur- och fritidsförvaltningens anläggningar sker
i dialog med kultur- och fritidsförvaltningen.
Barnkonventionen
Kultur- och fritidsnämnden har använt Tjörns kommuns
barnchecklista och kommit fram till att beslutet får positiva
konsekvenser för barn.
Sammanfattning
Martin Johansson (SD) föreslår i en motion till
kommunfullmäktige att ”samhällsbyggnadsnämnden får i
uppdrag att tillsammans med övriga berörda nämnder inrätta
insektshotell på förskolor, skolor och på andra platser i
kommunen där det kan vara möjligt.”
Kommunstyrelsen ber samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och
fritidsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt
Tjörns Bostads AB yttra sig om motionen.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktiges beslut KF 2020-08-27 § 131: Anmälan av
motion från Martin Johansson (SD) om insektshotell
Barn- och utbildningsnämndens beslut BUN 2020-12-17, 130:
Remiss avseende Motion från Martin Johansson (SD) om
insektshotell
Samhällsbyggnadsnämndens beslut SBN 2020-09-06: Motion från
Martin Johansson (SD) om insektshotell

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-03-22
Kultur- och fritidsnämnden

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-02-25
Motion från Martin Johansson (SD) om insektshotell
Remissvar – anmälan av motion från Martin Johansson (SD) om
insektshotell (barn- och utbildningsförvaltningen)
Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Simensen (SD) och Frank Holvik (C) föreslår att nämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag.
Gert Kjellberg (TP) föreslår följande remissvar: ”Det är en uppgift för
Anticimex och inte kommunfullmäktige att ta hand om insektshotell.”
Andréas Hansson (TP) föreslår att nämnden beslutar enligt Gert
Kjellbergs förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Rikard Simensen och
Frank Holviks förslag väljs.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-02-25

1 (2)

Dnr 2021/18-439

Kultur- och fritidsnämnden

Erik Larsson
Avdelningschef Fritid
0706-74 88 03
erik.larsson@tjorn.se

Kultur- och fritidsnämnden

Remissvar: Anmälan av motion från Martin Johansson
(SD) om insektshotell
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till Martin Johanssons
(SD) motions om insektshotell, men är angelägen om att planering och
utformning av de insektshotell som placeras i anslutning till kultur- och
fritidsförvaltningens anläggningar sker i dialog med kultur- och
fritidsförvaltningen.
Sammanfattning
Martin Johansson (SD) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att
”samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med övriga
berörda nämnder inrätta insektshotell på förskolor, skolor och på andra
platser i kommunen där det kan vara möjligt.”
Kommunstyrelsen ber samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och
fritidsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt Tjörns
Bostads AB yttra sig om motionen.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktiges beslut KF 2020-08-27 § 131: Anmälan av motion
från Martin Johansson (SD) om insektshotell
Barn- och utbildningsnämndens beslut BUN 2020-12-17, 130: Remiss
avseende Motion från Martin Johansson (SD) om insektshotell
Samhällsbyggnadsnämndens beslut SBN 2020-09-06: Motion från
Martin Johansson (SD) om insektshotell
Bilagor
Motion från Martin Johansson (SD) om insektshotell
Remissvar – anmälan av motion från Martin Johansson (SD) om
insektshotell (barn- och utbildningsförvaltningen)

Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Besöksadress
Kroksdalsvägen 1

Telefon
Fax
E-post

0304-60 10 00
0304-60 10 19
kommun@tjorn.se
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Org.nr.
Bankgiro
Internet
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-02-25

2 (2)

Dnr 2021/18-439

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ärendet
Martin Johansson (SD) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att
”samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med övriga
berörda nämnder inrätta insektshotell på förskolor, skolor och på andra
platser i kommunen där det kan vara möjligt.”
Synpunkter
Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig positiv till motionen. Det är
dock viktigt att de installationer som sker i anknytning till
förvaltningens anläggningar har en genomtänkt koppling till respektive
verksamhet, och att planering och utformning av de insektshotell som
placeras i anslutning till kultur- och fritidsförvaltningens anläggningar
sker i dialog med förvaltningen.
Barnperspektivet
Kultur- och fritidsnämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista
och kommit fram till att beslutet får positiva konsekvenser för barn.
Konsekvens
Annica Skog
Tf. förvaltningschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2020-12-17

§130

Remiss avseende Motion från Martin Johansson (SD) om
insektshotell
2020/339
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till motionen men är angelägen om
att den enskilde läraren själv får besluta hur undervisningen ska bedrivas utifrån
målen i läroplanen.
Barnkonventionen
Barn- och utbildningsnämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och
kommit fram till att beslutet får positiva konsekvenser för barn i Tjörns skolor.
Sammanfattning
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om insektshotell med följande
yrkande: ”att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med övriga
berörda nämnder inrätta insektshotell på förskolor, skolor och på andra platser i
kommunen där det kan vara möjligt.”
Kommunstyrelsen har skickat motionen från Martin Johansson (SD) om
insektshotell till följande förvaltningar och bolag:
Kultur- och fritidsförvaltningen,
Barn- och utbildningsförvaltningen och
Tjörns Bostads AB
Barn och utbildningsnämndens svar på motionen:
I och med Agenda 2030 har skolan redan ett kärnuppdrag att utbilda eleverna kring
biologisk mångfald. Barn- och utbildningsnämnden är positiv till idéen om att
inrätta insektshotell men ser samtidigt vikten av att läraren själv har utrymme att
forma och planera sin undervisning utifrån lärandemålen.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige 2020-08-27 §131
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-16
Samverkan
FSG 2020-12-09
Beslutsunderlag
Motion från Martin Johansson (SD) om insektshotell
Beslut kommunfullmäktige 2020-08-27 - Anmälan av motion från Martin Johansson
(SD) om insektshotell
Beslut - remissvar samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-16 Motion från Martin
Johansson (SD) om insektshotell
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2020-12-17

Tjänsteutlåtande den 2020-12-07
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-12-07

Dnr 2020/339-

Barn- och utbildningsnämnden

Marie Simonsson
Verksamhetskoordinator
0766-341986
marie.simonsson@tjorn.se

Barn- och utbildningsnämnden

Remissvar - anmälan av motion från Martin
Johansson (SD) om insektshotell
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till motionen men är
angelägen om att den enskilde läraren själv får besluta hur
undervisningen ska bedrivas utifrån målen i läroplanen.
Sammanfattning
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om insektshotell med
följande yrkande: ”att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att
tillsammans med övriga berörda nämnder inrätta insektshotell på
förskolor, skolor och på andra platser i kommunen där det kan vara
möjligt.”
Kommunstyrelsen har skickat motionen från Martin Johansson (SD) om
insektshotell till följande förvaltningar och bolag:
Kultur- och fritidsförvaltningen,
Barn- och utbildningsförvaltningen och
Tjörns Bostads AB
Barn och utbildningsnämndens svar på motionen:
I och med Agenda 2030 har skolan redan ett kärnuppdrag att utbilda
eleverna kring biologisk mångfald. Barn- och utbildningsnämnden är
positiv till idéen om att inrätta insektshotell men ser samtidigt vikten av
att läraren själv har utrymme att forma och planera sin undervisning
utifrån lärandemålen.

TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige 2020-08-27 §131
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-16
Samverkan
FSG 2020-12-09

Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Besöksadress
Kroksdalsvägen 1

Telefon
Fax
E-post

0304-60 10 00
0304-60 10 19
kommun@tjorn.se
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2020-12-07

Dnr 2020/339-

Bilagor
Motion från Martin Johansson (SD) om insektshotell
Beslut kommunfullmäktige 2020-08-27 - Anmälan av motion från Martin
Johansson (SD) om insektshotell
Beslut - remissvar samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-16 Motion från
Martin Johansson (SD) om insektshotell
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Barnperspektivet
Barn- och utbildningsnämnden har använt Tjörns kommuns
barnchecklista och kommit fram till att beslutet får positiva konsekvenser
för barn i Tjörns skolor.

Lena Ericsson
Förvaltningschef

Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Besöksadress
Kroksdalsvägen 1

Telefon
Fax
E-post

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

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-09-16

§253

Motion från Martin Johansson (SD) om insektshotell
2020/124
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att skicka Motion från Martin
Johansson (SD) om insektshotell till följande förvaltningar och bolag:
Kultur- och fritidsförvaltningen,
Barn- och utbildningsförvaltningen och
Tjörns Bostads AB.
Sammanfattning
Martin Johansson (SD) har inkommit med en motion om insektshotell på bland
annat skolgårdar. Motionen yrkar ”att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att
tillsammans med övriga berörda nämnder inrätta insektshotell på förskolor, skolor
och på andra platser i kommunen där det kan vara möjligt.”
Kommunfullmäktige har beslutat att motionen får väckas och uppdragit åt
samhällsbyggnadsnämnden att besluta om handläggning.
Beslutsunderlag
Motion från Martin Johansson (SD) om insektshotell, daterad 2020-07-26
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige 2020-08-27, § 131
Samhällsbyggnadsnämndens bedömning
Samhällsbyggnadsnämnden anser inte att samhällsbyggnadsnämndens
ansvarsområde täcker in motionens yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden finner att samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att
skicka Motion från Martin Johansson (SD) om insektshotell till följande
förvaltningar och bolag:
Kultur- och fritidsförvaltningen,
Barn- och utbildningsförvaltningen och
Tjörns Bostads AB.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-05-06
Kommunstyrelsen

§ 87

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) m.fl. om
kameraövervakning
2020/325
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå
motionen.
Reservation
Martin Johansson (-) fd (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Barnkonventionen
Det är av stor vikt att det vidtas åtgärder för att barn och unga inte
gör sig skyldiga till skadegörelsebrott och annan brottslighet. Då
det redan finns en väl fungerande metod som minskar risken för
skadegörelse kring kommunens skolor får beslutet inte några
direkta konsekvenser för barn.
Sammanfattning
Martin Johansson (-) f.d. (SD) m.fl. har inkommit med en motion
med förslag att kommunen ska 1) utreda vilka områden inom
kommunen som är mest utsatta för kriminell aktivitet, 2) ansöka
hos länsstyrelsen om att få installera kameraövervakning i
områden som utredningen anser särskilt drabbade, 3) med
säkerhetsbranschen och polis säkerställa en professionell
hantering av insamlat material och en lämplig
övervakningscentral samt 4) tydligt nå ut till allmänheten med
trygghetsarbetet och dess konsekvenser.
Kommunen har genom dialog med polisen och egen statistik en
klar bild av var i kommunen anmälda brott begås. Det saknas
därför anledning att utreda frågan ytterligare i nuläget.
Polisen har bedömt att kamerabevakning skulle kunna vara till
nytta på tre platser i kommunen; Häggvallskolan, Bleketskolan
och Skärhamns skola. Skolorna ägs och förvaltas av Tjörns Bostads
AB (TBAB).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-05-06
Kommunstyrelsen

TBAB har i yttrande anfört att bolaget sedan hösten 2020 tillämpar
en väl fungerande metod för att minska skadegörelsen vid skolor
och att denna metod kan användas i större omfattning framöver.
Med hänsyn till bland annat detta anser bolaget att det saknas
behov av att införa den typ av kamerabevakning som föreslås i
motionen.
Förvaltningen delar den bedömning som TBAB gör. Det saknas
därmed anledning att ansöka om tillstånd för kamerabevakning i
nuläget.
Om det skulle bli aktuellt med kamerabevakning framöver
kommer en leverantör behöva upphandlas för detta ändamål. I
den tjänst som då införskaffas kommer hantering av insamlat
material och en lämplig övervakningscentral att ingå. Något
särskilt beslut om detta bedöms därmed inte behövas.
Vad gäller kommunicering av kommunens trygghets- och
säkerhetsskapande arbete så kommer detta att arbetas med under
2021 såsom ett beslutat prioriterat mål för kommunstyrelsen
(”Ökad kännedom om kommunens trygghets- och
säkerhetsskapande arbete”). Några ytterligare åtgärder i detta
avseende bedöms inte nödvändiga i nuläget.
Med hänsyn till det anförda föreslår förvaltningen att motionen
ska avslås.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-22, § 93
Tjörns Bostads AB 2021-03-10, § 13
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-28, § 8
Kommunfullmäktige 2020-11-26, § 210
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-04-08
Motionen, bilaga 1
Remissvar från TBAB, bilaga 2

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-05-06
Kommunstyrelsen

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansson (-) fd (SD), Bo Bertelsen (M), George Strömbom (C)
föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla förvaltningens förslag till
beslut och därmed anse motionen besvarad.
Magne Hallberg (KD) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla motionens
första och sista att-satser:
-

att utreda vilka områden i kommunen som är mest utsatta för
kriminell aktivitet.
att tydligt nå ut till allmänheten med trygghetsarbetet och dess
konsekvenser.

Beslutsgång 1
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Martin Johanssons (-) fd
(SD) med fleras förslag väljs.
Omröstning begärs. Martin Johanssons (-) fd (SD) med fleras förslag
blir huvudförslag. Motförslag ska utses.
Beslutsgång 2
Ordförande ställer Magne Hallbergs (KD) och Rosalie Sanyangs (S)
förslag mot Gert Kjellbergs (TP) förslag. Mange Hallbergs (KD) och
Rosalie Sanyangs (S) förslag väljs.
Beslutsgång 3
Ordförande ställer Martin Johanssons (-) fd (SD) med fleras
huvudförslag mot Magne Hallbergs (KD) och Rosalie Sanyangs (S)
motförslag. Magne Hallbergs (KD) och Rosalie Sanyangs (S) förslag
väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Magne Hallbergs (KD) och Rosalie Sanyangs (S) förslag.
Nej-röst för Martin Johanssons (-) fd (SD) med fleras förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 2021-05-06
Kommunstyrelsen

Omröstningsresultat
5 Ja-röster, Magne Hallberg (KD), Tanja Siladji Dahne (MP), Rosalie
Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Benny Halldin (S).
4 Nej-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), George Strömbom
(C), Martin Johansson (-) fd (SD).
2 avstår, Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson (TP).
Magne Hallbergs (KD) och Rosalie Sanyangs (S) förslag väljs

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 2021-04-22
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§93

Återremitterat ärende: Svar på motion från Martin
Johansson (-) fd (SD) m.fl. om kameraövervakning
2020/325
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Barnkonventionen
Det är av stor vikt att det vidtas åtgärder för att barn och unga inte
gör sig skyldiga till skadegörelsebrott och annan brottslighet. Då
det redan finns en väl fungerande metod som minskar risken för
skadegörelse kring kommunens skolor får beslutet inte några
direkta konsekvenser för barn.
Sammanfattning
Martin Johansson (-) f.d. (SD) m.fl. har inkommit med en motion
med förslag att kommunen ska 1) utreda vilka områden inom
kommunen som är mest utsatta för kriminell aktivitet, 2) ansöka
hos länsstyrelsen om att få installera kameraövervakning i
områden som utredningen anser särskilt drabbade, 3) med
säkerhetsbranschen och polis säkerställa en professionell
hantering av insamlat material och en lämplig
övervakningscentral samt 4) tydligt nå ut till allmänheten med
trygghetsarbetet och dess konsekvenser.
Kommunen har genom dialog med polisen och egen statistik en
klar bild av var i kommunen anmälda brott begås. Det saknas
därför anledning att utreda frågan ytterligare i nuläget.
Polisen har bedömt att kamerabevakning skulle kunna vara till
nytta på tre platser i kommunen; Häggvallskolan, Bleketskolan
och Skärhamns skola. Skolorna ägs och förvaltas av Tjörns Bostads
AB (TBAB).
TBAB har i yttrande anfört att bolaget sedan hösten 2020 tillämpar
en väl fungerande metod för att minska skadegörelsen vid skolor
och att denna metod kan användas i större omfattning framöver.
Med hänsyn till bland annat detta anser bolaget att det saknas
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 2021-04-22
Kommunstyrelsens arbetsutskott

behov av att införa den typ av kamerabevakning som föreslås i
motionen.
Förvaltningen delar den bedömning som TBAB gör. Det saknas
därmed anledning att ansöka om tillstånd för kamerabevakning i
nuläget.
Om det skulle bli aktuellt med kamerabevakning framöver
kommer en leverantör behöva upphandlas för detta ändamål. I
den tjänst som då införskaffas kommer hantering av insamlat
material och en lämplig övervakningscentral att ingå. Något
särskilt beslut om detta bedöms därmed inte behövas.
Vad gäller kommunicering av kommunens trygghets- och
säkerhetsskapande arbete så kommer detta att arbetas med under
2021 såsom ett beslutat prioriterat mål för kommunstyrelsen
(”Ökad kännedom om kommunens trygghets- och
säkerhetsskapande arbete”). Några ytterligare åtgärder i detta
avseende bedöms inte nödvändiga i nuläget.
Med hänsyn till det anförda föreslår förvaltningen att motionen
ska avslås.
Tidigare beslut
Tjörns Bostads AB 2021-03-10, § 13
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-28, § 8
Kommunfullmäktige 2020-11-26, § 210
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-04-08
Motionen, bilaga 1
Remissvar från TBAB, bilaga 2
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (-) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla
förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande - Svar på motion från Martin
Johansson (-) f.d. (SD) m.fl. angående
kamerabevakning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Sammanfattning
Martin Johansson (-) f.d. (SD) m.fl. har inkommit med en motion med
förslag att kommunen ska 1) utreda vilka områden inom kommunen
som är mest utsatta för kriminell aktivitet, 2) ansöka hos länsstyrelsen
om att få installera kameraövervakning i områden som utredningen
anser särskilt drabbade, 3) med säkerhetsbranschen och polis
säkerställa en professionell hantering av insamlat material och en
lämplig övervakningscentral samt 4) tydligt nå ut till allmänheten med
trygghetsarbetet och dess konsekvenser.
Kommunen har genom dialog med polisen och egen statistik en klar
bild av var i kommunen anmälda brott begås. Det saknas därför
anledning att utreda frågan ytterligare i nuläget.
Polisen har bedömt att kamerabevakning skulle kunna vara till nytta på
tre platser i kommunen; Häggvallskolan, Bleketskolan och Skärhamns
skola. Skolorna ägs och förvaltas av Tjörns Bostads AB (TBAB).
TBAB har i yttrande anfört att bolaget sedan hösten 2020 tillämpar en
väl fungerande metod för att minska skadegörelsen vid skolor och att
denna metod kan användas i större omfattning framöver. Med hänsyn
till bland annat detta anser bolaget att det saknas behov av att införa
den typ av kamerabevakning som föreslås i motionen.
Förvaltningen delar den bedömning som TBAB gör. Det saknas därmed
anledning att ansöka om tillstånd för kamerabevakning i nuläget.
Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Besöksadress
Kroksdalsvägen 1

Telefon
Fax
E-post

0304-60 10 00
0304-60 10 19
kommun@tjorn.se
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Om det skulle bli aktuellt med kamerabevakning framöver kommer en
leverantör behöva upphandlas för detta ändamål. I den tjänst som då
införskaffas kommer hantering av insamlat material och en lämplig
övervakningscentral att ingå. Något särskilt beslut om detta bedöms
därmed inte behövas.
Vad gäller kommunicering av kommunens trygghets- och
säkerhetsskapande arbete så kommer detta att arbetas med under 2021
såsom ett beslutat prioriterat mål för kommunstyrelsen (”Ökad
kännedom om kommunens trygghets- och säkerhetsskapande arbete”).
Några ytterligare åtgärder i detta avseende bedöms inte nödvändiga i
nuläget.
Med hänsyn till det anförda föreslår förvaltningen att motionen ska
avslås.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige 2020-11-26, § 210
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-28, § 8
Bilagor
Motionen, bilaga 1
Remissvar från TBAB, bilaga 2
Ärendet
Motionen
Martin Johansson (-) f.d. (SD), Thord Jansson (SD), Rikard Simensen
(SD) och Christer Olsson (SD) har inkommit med en motion om
kamerabevakning – Säkrare kommun, enligt nedan lydelse.
Tryggheten på Tjörn måste förbättras. Allt för många kommuner i Sverige har
fallit offer för en ökad skadegörelse och fortsätter utvecklingen i denna riktning
kommer kommunens slogan "Säker och trygg kommun" inte längre vara
aktuell.
Det är för oss helt uppenbart att kommunen måste utöka sin insats gällande
det brottsförebyggande arbetet på Tjörn, samt på alla möjliga vis assistera den
verksamma poliskåren särskilt med tanke på att kommunen saknar egen
polisstation.
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Den privata integriteten störs inte om man är laglydig, det är bara den som har
något att dölja som kan känna sig kränkt av att man inte kommer undan lika
lätt.
2018 genomförde Brottsförebyggande rådet (BRÅ) en metaanalys som
omfattade hela 80 studier om kameraövervakningens brottsförebyggande
effekter. När studierna vägdes samman syntes en signifikant 13- procentig
minskning av brottsligheten i de kameraövervakade försöksområdena jämfört
med i de icke kameraövervakade kontrollområdena. Analysen visade en
brottsminskning med 37 procent på parkeringsplatser, en minskning med 12
procent i centrum- och allmänna bostadsområden.
År 2016 publicerade tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle
(SNOS) i samarbete med SecurityUser.com en sammanställning av svenska
studier om brottsförebyggande effekter av kameraövervakning. Totalt sett ledde
kameraövervakningen till en tydlig minskning i majoriteten av studierna.
När det gäller kameraövervakning är BRÅS tidigare slutsatser från egen
internationell forskning följande:
•"Kameraövervakning bör föregås av en analys av problembilden och av
förutsättningarna för att just kameraövervakning skulle kunna bidra till att
problemen minskar. Ett strategiskt tänkande är grundförutsättningen för att
ett beslut ska kunna tas, inte bara om kameraövervakning ska användas, utan
också hur, när och var en sådan åtgärd ska användas."
•"Kameraövervakning verkar ha störst möjlighet att substantiellt bidra till att
brottsligheten minskar på platser och i områden där brottsligheten från början
är hög (eller kan förväntas bli hög). Utrymmet för en minskning är helt enkelt
större när brottsligheten är hög.
•"Kameraövervakning verkar lämpa sig bäst för platser där brottsligheten är
förhållandevis koncentrerad och där det är möjligt att täcka hela det aktuella
området med kameror. Kamerornas täckning bör vara, eller i vart fall uppfattas
som, god. I komplexa miljöer, exempelvis svåröverskådliga offentliga områden,
krävs fler kameror, utomhus krävs ofta röjning av växtlighet. I samband med
kameraövervakning är det många gånger lämpligt med kompletterande
åtgärder. För god bildkvalitet kan det exempelvis krävas förstärkt belysning."
•"Kameraövervakning verkar fungera bäst för att förhindra planerade brott,
framför allt olika typer av egendomsbrott som inbrott, stöld och skadegörelse."
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•"Kännedomen om kameraövervakningen bör vara god bland dem som kan
komma att beröras av den. I dag är skyltningen ofta otillräcklig. Många och
tydliga skyltar och även andra informationskanaler bör användas när åtgärden
införs."
•"Inledningsvis kan en enda enkel kamera verka avskräckande på
brottsligheten. För mer ihållande effekter kan det emellertid behövas
inspelnings- och/eller övervakningsutrustning. Den ihållande effekten blir
troligen större om det finns möjlighet att avbryta eller klara upp brott
(utreda/bevisa) med hjälp av övervakningen. Mycket talar också för att
publicitet om brott som klarats upp med hjälp av kameraövervakning, kan
bidra till minskad brottslighet."
Med denna bakgrund och som ett steg för en säkrare kommun önskar vi
sverigedemokrater att kommunen utreder och arbetar med:
• Att utreda vilka områden i kommunen som är mest utsatta för kriminell
aktivitet.
• Att ansöka hos Länsstyrelsen om att få installera kameraövervakning i
områden som utredningen anser särskilt drabbade.
• Att med säkerhetsbranschen och polis säkerställa en professionell hantering
av insamlat material och en lämplig övervakningscentral.
• Att tydligt nå ut till allmänheten med trygghetsarbetet och dess
konsekvenser.
Förvaltningens bedömning
Polisen har mottagit 77 anmälningar om skadegörelse på Tjörn under
2020. Polisen har detaljgranskat var brotten har inträffat och funnit att
de är utspridda på gator över en lång sträcka.
Utifrån sin statistik anser Polisen att det endast är två eller tre platser
som kan vara aktuella för kamerabevakning. Dessa platser är
Häggvallskolan (38 anmälningar), Bleketskolan (22 anmälningar) och
Skärhamns skola.
I kommunens egen statistik gällande skadegörelse 2020 så är det
skadegörelse inomhus på Bleketskolan som sticker ut. Statistiken visar
att det är flest fall av skadegörelse på Bleketskolan, Skärhamns skola
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och Häggvallskolan. Det har rapporterats 84 st fall av skadegörelse 2020
och kostnaden för dessa är cirka 465 000 kronor.
Kommunen/Tjörns Bostads AB/Tjörns Hamnar AB har idag
kamerabevakning på Heås Återvinningscentral, Kållekärrs skola och
färjan Hakefjord.
TBAB tillämpar också sedan hösten 2020 en metod som bolaget
bedömer vara effektiv mot skadegörelse på skolor, se bilaga 2. Bolaget
anser att denna metod kan tillämpas i större utsträckning och att den
typ av kamerabevakning som föreslås i motionen därför inte behövs.
Förvaltningen delar den bedömning som TBAB gör. Detta då den
metod som bolaget förespråkar är mer ekonomiskt fördelaktig och även
innebär ett mindre intrång i enskildas personliga integritet än vad
motionens förslag gör.
Om kommunen trots allt önskar ytterligare kamerabevakning vid
kommunens skolor behöver en ansökan om tillstånd för
kamerabevakning göras hos Integritetsskyddsmyndigheten.
Tjörns kommun har idag ingen upphandlad leverantör för
kamerabevakning. Om det skulle bli aktuellt med kamerabevakning på
någon eller några ytterligare platser kommer det krävas att en
leverantör upphandlas för detta ändamål. I den tjänst som då
införskaffas kommer hantering av insamlat material och en lämplig
övervakningscentral att ingå.
Kommunens trygghetsarbete bedöms vara viktigt för att skapa en trygg
och hållbar kommun. Många av kommunens verksamheter arbetar
förebyggande med trygghets- och säkerhetsskapande aktiviteter.
Kommunikationen utåt kan emellertid förbättras och prioriteras.
I kommunstyrelsens beslutade detaljbudget för 2021 finns ett prioritera
mål som lyder ” Ökad kännedom om kommunens trygghets- och
säkerhetsskapande arbete”. Målet pekar på vikten av att tydligare
kommunicera externt kring kommunens trygghets- och
säkerhetsskapande arbete. Detta gör förhoppningsvis stort avtryck i
kommunens externa kommunikation under året och kommer i
slutändan att resultera i att kommunmedlemmar, besökare och
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företagare får ökad kännedom om vad kommunens verksamheter
arbetar med inom detta område.
Förvaltningens slutsats
I kommunen är det framförallt vid skolor som det eventuellt finns ett
behov av kamerabevakning. TBAB tillämpar idag en effektiv metod för
att minska skadegörelse vid skolorna och tillämpningen av denna
metod kan utökas ytterligare. Med hänsyn till detta bedömer
förvaltningen att sådan kamerabevakning som föreslås i motionen inte
är nödvändig i nuläget. Det krävs då inte heller att någon ansökan görs
hos Integritetsskyddsmyndigheten. Med hänsyn till detta samt den
omständigheten att övriga föreslagna åtgärder antingen är genomförda
eller genomförs föreslår förvaltningen att motionen ska avslås.
Barnperspektivet
Det är av stor vikt att det vidtas åtgärder för att barn och unga inte gör
sig skyldiga till skadegörelsebrott och annan brottslighet. Då det redan
finns en väl fungerande metod som minskar risken för skadegörelse
kring kommunens skolor får beslutet inte några direkta konsekvenser
för barn.

Evike Sandor
Tf. kommunchef
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§13

Remiss: Motion från Martin Johansson (SD) m fl om
kameraövervakning
2021/2
Beslut
Styrelsen för Tjörns Bostads AB föreslår kommunstyrelsen att uppdra åt
bolaget att fortsätta med sina attrapper som genererat minskad
skadegörelse till en mycket låg kostnad.
Barnkonventionen
Styrelsen för Tjörns Bostads AB har använt Tjörns kommuns
barnchecklista och kommit fram till att beslutet kan få positiva
konsekvenser för barn med minskad skadegörelse i skolorna på
Tjörn.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat att motionen från Martin
Johansson SD mfl om kameraövervakning får väckas med följande
yrkande:
”Att utreda vilka områden i kommunen som är mest utsatta för
kriminell aktivitet.
Att ansöka hos Länsstyrelsen om att få installera
kameraövervakning i områden som utredningen anser särskilt
drabbade.
Att med säkerhetsbranschen och polis säkerställa en professionell
hantering av insamlat material och en lämplig
övervakningscentral
Att tydligt nå ut till allmänheten med trygghetsarbetet och dess
konsekvenser.”
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen
föreslå Kommunfullmäktige besluta att delvis bifalla motionen, i
enligt med nedanstående beslutspunkter:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att upphandla tjänster för
kamerabevakning
2. Tjörns Bostads AB får i uppdrag att som testområde installera
utvändig kamerabevakning vid Skärhamns skola samt söka
erfoderliga tillstånd för detta. Kostnaderna för installation och
drift av kameraövervakningen ska tas inom ramen för Tjörns
Bostads AB:s budget.
3. Kommunstyrelsen (säkerhetssamordnare) får i uppdrag att
utvärdera kostnaden för kamerabevakningen mot effekten av
minskad skadegörelse efter ett år
Tjörns Bostads AB har handlagt punkt 2 och kommit fram till att
föreslår kommunstyrelsen att uppdra åt bolaget att fortsätta med
sina attrapper som genererat minskad skadegörelse till en mycket
låg kostnad.
För att tillstånd ska beviljas krävs att behov av kamerabevakning
väger tyngre än integritetsintresset på platsen. Det ska finnas ett
reellt behov av bevakning på platsen som dokumenterats.
Exempel från ett liknande fall beskrivs nedan:
”En kommun vill kamerabevaka ett torg och anslutande gator i
brottsförebyggande syfte. Kamerabevakning ska ske dygnet runt,
alla dagar i veckan. Inom området som ska bevakas finns
uteserveringar, en biograf, mataffär, kontor och bostäder.
Alternativa åtgärder har vidtagits. Kommunen har inkommit med
dokumentation som visar att det främst är utanför mataffären som
brottslighet skett. Tillstånd till kamerabevakning beviljas inte med
hänvisning till att det inte behövs ett så stort bevakningsområde
för att uppnå syftet med bevakningen. Ansökan uppfyllde inte
kravet på uppgiftsminimering enligt dataskyddsförordningen, det
vill säga: man får inte filma mer än vad man har visat att man
behöver.”
Tjörns Bostads AB tolkar regelverket kring kamerabevakning att
det måste finnas ett berättigat syfte för att få tillstånd. Syftet kan
till exempel vara att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig
verksamhet på en brottsutsatt plats eller att förebygga, förhindra
eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet. Det
Justerandes sign
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måste finnas ett reellt problem på platsen. För att det ska vara
möjligt att överväga bevakning på en viss plats krävs att det finns
ett faktiskt intresse av att bevaka. Spekulation om vad som
potentiellt kan inträffa är inte att anse som ett faktiskt intresse.
Det ska finnas dokumentation om inträffade händelser som ligger
till grund för kamerabevakning och varför andra alternativ inte
har hjälpt. Intresset av att kamerabevaka väger tyngre ju mer
brottslighet som kan påvisas. Om det finns ett berättigat syfte att
kamerabevaka måste det alltid göras en avvägning om
bevakningsintresset verkligen väger tyngre än integritetsintresset.
Den bedömningen ska göras för både tillståndspliktig och inte
tillståndspliktig kamerabevakning.
Vid bedömningen av integritetsintresset ska särskild hänsyn tas
till hur bevakningen ska utföras, att teknik som främjar skyddet av
den enskildes personliga integritet används och inom vilket
område som bevakning ska ske.
Tjörns Bostads AB har sedan oktober 2020 använt sig av kameraattrapper med goda resultat. Attrapperna kostar cirka 200 kr/styck
och får får sättas upp utan tillstånd eftersom det inte är
personövervakning eller kräver personuppgiftsbehandling.
Attrapper har monterats på Rönnängs skola, Bleketskolan,
Skärhamns skola och Häggvallsskolan. Resultatet är minskad
skadegörelse och ingen graffitimålning.
Tjörns Bostads AB föreslår kommunstyrelsen att låta bolaget
fortsätta med sina attrapper som genererat minskad skadegörelse
till en mycket låg kostnad.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige 2020-11-26 §210
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-11
Beslut KF 2020-11-26 Anmälan om motion från Martin Johansson
SD mfl
Motion från Martin Johansson SD mfl om kameraövervakning
Tjörn skadegörelsebrott
Skadegörelse fönster, klotter, statistik 2020
Justerandes sign
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Svar på motion 2020-12-29 från Martin Johansson SD mfl om
kameraövervakning
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Styrelsen för Tjörns Bostads AB

TU- Kameraövervakning
Förslag till beslut
Styrelsen för Tjörns Bostads AB föreslår kommunstyrelsen att uppdra åt
bolaget att fortsätta med sina attrapper som genererat minskad
skadegörelse till en mycket låg kostnad.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta att delvis bifalla motionen, i enligt med
nedanstående beslutspunkter:
1

Kommunstyrelsen får i uppdrag att upphandla tjänster för
kamerabevakning
2 Tjörns Bostads AB får i uppdrag att som testområde installera
utvändig kamerabevakning vid Skärhamns skola samt söka
erfoderliga tillstånd för detta. Kostnaderna för installation och drift av
kameraövervakningen ska tas inom ramen för Tjörns Bostads AB:s
budget.
3 Kommunstyrelsen (säkerhetssamordnare) får i uppdrag att utvärdera
kostnaden för kamerabevakningen mot effekten av minskad
skadegörelse efter ett år

Tjörns Bostads AB har handlagt punkt 2 och kommit fram till att föreslår
kommunstyrelsen att uppdra åt bolaget att fortsätta med sina attrapper
som genererat minskad skadegörelse till en mycket låg kostnad.

TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige 2020-11-26 §210

Tjörns Bostads AB
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471 80 Skärhamn

Telefon
E-post
Internet

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

112

Org.nr
Säte

556530-7260
Tjörns kommun

2 (4)
2021-03-11

Dnr -

Bilagor
Beslut KF 2020-11-26 Anmälan om motion från Martin Johansson SD
mfl
Motion från Martin Johansson SD mfl om kameraövervakning
Tjörn skadegörelsebrott
Skadegörelse fönster, klotter, statistik 2020
Svar på motion 2020-12-29 från Martin Johansson SD mfl om
kameraövervakning

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att motionen från Martin Johansson SD
mfl om kameraövervakning får väckas med följande yrkande:
”Att utreda vilka områden i kommunen som är mest utsatta för kriminell
aktivitet.
Att ansöka hos Länsstyrelsen om att få installera kameraövervakning i
områden som utredningen anser särskilt drabbade.
Att med säkerhetsbranschen och polis säkerställa en professionell
hantering av insamlat material och en lämplig övervakningscentral
Att tydligt nå ut till allmänheten med trygghetsarbetet och dess
konsekvenser.”
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta att delvis bifalla motionen, i enligt med
nedanstående beslutspunkter:
1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att upphandla tjänster för
kamerabevakning
2. Tjörns Bostads AB får i uppdrag att som testområde installera
utvändig kamerabevakning vid Skärhamns skola samt söka
erfoderliga tillstånd för detta. Kostnaderna för installation och
drift av kameraövervakningen ska tas inom ramen för Tjörns
Bostads AB:s budget.
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3. Kommunstyrelsen (säkerhetssamordnare) får i uppdrag att
utvärdera kostnaden för kamerabevakningen mot effekten av
minskad skadegörelse efter ett år
Tjörns Bostads AB har handlagd punkt 2 och kommit fram till följande:
För att tillstånd ska beviljas krävs att behov av kamerabevakning väger
tyngre än integritetsintresset på platsen. Det ska finnas ett reellt behov av
bevakning på platsen som dokumenterats.
Exempel från ett liknande fall beskrivs nedan:
”En kommun vill kamerabevaka ett torg och anslutande gator i
brottsförebyggande syfte. Kamerabevakning ska ske dygnet runt, alla
dagar i veckan. Inom området som ska bevakas finns uteserveringar, en
biograf, mataffär, kontor och bostäder. Alternativa åtgärder har vidtagits.
Kommunen har inkommit med dokumentation som visar att det främst är
utanför mataffären som brottslighet skett. Tillstånd till kamerabevakning
beviljas inte med hänvisning till att det inte behövs ett så stort
bevakningsområde för att uppnå syftet med bevakningen. Ansökan
uppfyllde inte kravet på uppgiftsminimering enligt
dataskyddsförordningen, det vill säga: man får inte filma mer än vad man
har visat att man behöver.”
Tjörns Bostads AB tolkar regelverket kring kamerabevakning att det
måste finnas ett berättigat syfte för att få tillstånd. Syftet kan till exempel
vara att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet på en
brottsutsatt plats eller att förebygga, förhindra eller upptäcka störningar
av allmän ordning och säkerhet. Det måste finnas ett reellt problem på
platsen. För att det ska vara möjligt att överväga bevakning på en viss
plats krävs att det finns ett faktiskt intresse av att bevaka. Spekulation om
vad som potentiellt kan inträffa är inte att anse som ett faktiskt intresse.
Det ska finnas dokumentation om inträffade händelser som ligger till
grund för kamerabevakning och varför andra alternativ inte har hjälpt.
Intresset av att kamerabevaka väger tyngre ju mer brottslighet som kan
påvisas. Om det finns ett berättigat syfte att kamerabevaka måste det
alltid göras en avvägning om bevakningsintresset verkligen väger tyngre
än integritetsintresset. Den bedömningen ska göras för både
tillståndspliktig och inte tillståndspliktig kamerabevakning.
Vid bedömningen av integritetsintresset ska särskild hänsyn tas till hur
bevakningen ska utföras, att teknik som främjar skyddet av den enskildes
personliga integritet används och inom vilket område som bevakning ska
ske.
Tjörns Bostads AB har sedan oktober 2020 använt sig av kameraattrapper med goda resultat. Attrapperna kostar cirka 200 kr/styck och får
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får sättas upp utan tillstånd eftersom det inte är personövervakning eller
kräver personuppgiftsbehandling. Attrapper har monterats på Rönnängs
skola, Bleketskolan, Skärhamns skola och Häggvallsskolan. Resultatet är
minskad skadegörelse och ingen graffitimålning.
Tjörns Bostads AB föreslår kommunstyrelsen att låta bolaget fortsätta
med sina attrapper som genererat minskad skadegörelse till en mycket
låg kostnad.

Barnperspektivet
Styrelsen för Tjörns Bostads AB har använt Tjörns kommuns
barnchecklista och kommit fram till att beslutet kan få positiva
konsekvenser för barn med minskad skadegörelse i skolorna på Tjörn.

Konsekvens
Förslaget är en kostnadseffektiv lösning som ryms inom budget samtidigt
som det genererar minskade kostnader för skadegörelse.

Solbritt Törnqvist
Verkställande Direktör
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§8

Svar på motion från Martin Johansson (SD) m.fl. om
kameraövervakning
2020/325
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet för
utredning av de juridiska förutsättningarna förenat med
förvaltningens förslag.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och
kommit fram till att beslutet om att införa kameraövervakning kan
leda till en tryggare och säkrare miljö för kommunens barn och
unga att växa upp i. Det skulle också kunna resultera i minskad
skadegörelse på kommunens skolor och förskolor vilket innebär
en förbättring av barnens ”arbetsmiljö”.
Sammanfattning
Sverigedemokraterna på Tjörn har inkommit med en motion om
kamerabevakning – Säkrare kommun. Sverigedemokraterna vill
att tryggheten på Tjörn måste förbättras. Allt för många
kommuner i Sverige har fallit offer för en ökad skadegörelse och
fortsätter utvecklingen i denna riktning kommer kommunens
slogan ”Säker och trygg kommun” inte längre att vara aktuell. I
motionen föreslår Sverigedemokraterna
•
•
•
•

att utreda vilka områden i kommunen som är mest utsatta för
kriminell aktivitet
att ansöka hos Länsstyrelsen om att få installera kameraövervakning
i områden som utredningen anser särskilt drabbade
att med säkerhetsbranschen och polis säkerställa en professionell
hantering av insamlat material och en lämplig övervakningscentral
att tydligt nå ut till allmänheten med trygghetsarbetet och dess
konsekvenser.

Polisen har detaljgranskat var brotten har inträffat och de är
utspridda på gator över en lång sträcka, vilket gör att de anser att
det inte är aktuellt med den sortens kamerabevakning.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Polisen anser att det endast är 2 eller 3 platser som kan vara
aktuella för kamerabevakning. Dessa platser är Häggvallskolan,
Bleketskolan och Skärhamns skola. Kommunens egen statistik
gällande skadegörelse pekar också på att det är dessa tre platser
som skulle kunna vara aktuella för kamerabevakning.
Kommunen har idag inget gällande upphandlat ramavtal för
kamerabevakning varför sådan upphandling behöver genomföras.
Kommunikationen kring trygghets- och säkerhetsskapande arbete
kommer att prioriteras under 2021 i och med beslutat prioriterat
mål för kommunstyrelsen – ” Ökad kännedom om kommunens
trygghets- och säkerhetsskapande arbete”.
I och med svaret i tjänsteutlåtandet så är det förvaltningens
uppfattning att motionen bör bifallas utifrån föreslagna
beslutspunkter.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige 2020-11-26, § 210
Kommunstyrelsen 2019-10-31 § 198
Samverkan
Samverkan har skett med Tjörns Bostads AB och
Lokalpolisområde Södra Fyrbodal.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-01-18
Skadegörelse på Tjörn 2020 – Polisen
Skadegörelse kommunala byggnader 2020 – Tjörns Kommun
Motion från Martin Johansson (SD) m.fl.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska återremittera ärendet
för utredning av de juridiska förutsättningarna förenat med
förvaltningens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 88

Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) och Cyril
Esbjörnsson (TP) om serviceavgift för
processvattenhantering
2020/283
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
Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson (TP) har lämnat in en
motion om serviceavgift för processvattenhantering, där man
föreslår:
”1. Fullmäktige beslutar att ge uppdrag till kommunstyrelsen att
tillse att ett förslag på beslut rörande en serviceavgift för
processvattentjänsten om ca 1.8 miljoner tas fram och att avgiften
skall vara tillräcklig för att verksamheten skall bli kostnadsneutral.
2. Kommunstyrelsen skall skyndsamt bereda ärendet och så
fullmäktige kan ta beslut i frågan senast jan-2021.”
Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden, som
anser att det inte skulle vara skäligt att ta ut ytterligare
serviceavgift för processvattentjänst då kostnad för tjänsten redan
tas ut via avtal. Med hänvisning till samhällsbyggnadsnämnden
svar föreslår förvaltningen att motionen avslås.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-22, § 94
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-03-17, § 82
Kommunfullmäktige 2020-11-26, § 204

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-04-12
Motion 2020-10-20
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen
Förslag till beslut på sammanträdet
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla motionen
med följande reviderade att-satser:
1. Fullmäktige beslutar att ge uppdrag till kommunstyrelsen att tillse
att ett förslag på beslut rörande en serviceavgift för
processvattentjänsten tas fram och att avgiften skall vara tillräcklig
för att verksamheten skall bli kostnadsneutral.
2. Kommunstyrelsen skall skyndsamt bereda ärendet.
Beslutsgång
Ordförande ställer Gert Kjellbergs (TP) förslag mot arbetsutskottets och
arbetsutskottets förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för arbetsutskottets förslag.
Nej-röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag.
Omröstningsresultat
5 Ja-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), Magne Hallberg
(KD), George Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP).
5 Nej-röster, Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Benny Halldin (S),
Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson (TP).
1 avstår, Martin Johansson (-) fd (SD).
Arbetsutskottets förslag väljs.
Protokollsanteckning
Erling Alsin (-) fd (V) anmäler protokollsanteckning enligt följande:
”Jag anser att ärendet bör erbjudas revisionen, alternativt ”den tredje
statsmakten.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§94

Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) och Cyril
Esbjörnsson (TP) om serviceavgift för
processvattenhantering
2020/283
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
Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson (TP) har lämnat in en
motion om serviceavgift för processvattenhantering, där man
föreslår:
”1. Fullmäktige beslutar att ge uppdrag till kommunstyrelsen att
tillse att ett förslag på beslut rörande en serviceavgift för
processvattentjänsten om ca 1.8 miljoner tas fram och att avgiften
skall vara tillräcklig för att verksamheten skall bli kostnadsneutral.
2. Kommunstyrelsen skall skyndsamt bereda ärendet och så
fullmäktige kan ta beslut i frågan senast jan-2021.”
Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden, som
anser att det inte skulle vara skäligt att ta ut ytterligare
serviceavgift för processvattentjänst då kostnad för tjänsten redan
tas ut via avtal. Med hänvisning till samhällsbyggnadsnämnden
svar föreslår förvaltningen att motionen avslås.
Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-03-17, § 82
Kommunfullmäktige 2020-11-26, § 204

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-04-12
Motion 2020-10-20
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (-) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla
förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020/283-356

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande ang svar på motion från Gert
Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson (TP) om
serviceavgift för processvattenhantering
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson (TP) har lämnat in en motion
om serviceavgift för processvattenhantering, där man föreslår:
”1. Fullmäktige beslutar att ge uppdrag till kommunstyrelsen att tillse
att ett förslag på beslut rörande en serviceavgift för
processvattentjänsten om ca 1.8 miljoner tas fram och att avgiften skall
vara tillräcklig för att verksamheten skall bli kostnadsneutral.
2. Kommunstyrelsen skall skyndsamt bereda ärendet och så fullmäktige
kan ta beslut i frågan senast jan-2021.”
Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden, som anser att
det inte skulle vara skäligt att ta ut ytterligare serviceavgift för
processvattentjänst då kostnad för tjänsten redan tas ut via avtal. Med
hänvisning till samhällsbyggnadsnämnden svar föreslår förvaltningen
att motionen avslås.
Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-03-17, § 82
Kommunfullmäktige 2020-11-26, § 204
Bilagor
Motion 2020-10-20
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen
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Barnperspektivet
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit
fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat
sätt berör barn.
Evike Sandor
Tf kommunchef
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Skärhamn 2020-10-20
Till:
Fullmäktige, Skärhamn

Motion:
SERVICEAVGIFT FÖR PROCESSVATTENHANTERING
Tjörns kommuns har anlagt en specialanläggning för 20 miljoner eller mer för
att ta emot processvatten från fiskberedningsindustrin.
De olika avgifter som tas för processvattenmottagning ut motsvarar inte
kommunens kostnader för att tillhandahålla prestationen.
Endast ett företag, Klädesholmen Seafood AB är anslutet till anläggningen.
Enligt beräkningar utifrån kommunala handlingar så ger verksamheten ett
kraftigt underskott på flera miljoner varje år och förlusterna för blir kännbara
för de redan hårt drabbade Tjörnbor som har kommunalt VA.
Tjörnpartiet anser att för att täcka kommunens kostnader måste en
serviceavgift utöver de avgifter som tillämpas idag tas ut för kunna
tillhandahålla en kostnadsneutral tjänst. Denna serviceavgift föreslås bli
1 850 000 kr per kalenderår och per anslutning för processvattenmottagning.

Fullmäktige föreslås besluta följande:
1. Fullmäktige beslutar att ge uppdrag till kommunstyrelsen att tillse att
ett förslag på beslut rörande en serviceavgift för processvattentjänsten
om ca 1.8 miljoner tas fram och att avgiften skall vara tillräcklig för att
verksamheten skall bli kostnadsneutral.
2. Kommunstyrelsen skall skyndsamt bereda ärendet och så fullmäktige
kan ta beslut i frågan senast jan-2021

Gert Kjellberg

Cyril Esbjörnsson ledamöter för Tjörnpartiet i fullmäktig

TJÖRNPARTIET
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Samhällsbyggnadsnämnden

§82

Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) och Cyril
Esbjörnsson (TP) om serviceavgift för
processvattenhantering
2020/175
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram
till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt
berör barn.
Sammanfattning
Gert Kjellberg och Cyril Esbjörnsson (TP) har lämnat in en motion om
serviceavgift för processvattenhantering, daterad 2020-10-20.
Kommunfullmäktige beslutade enligt § 2020/204 att motionen får
väckas. Motionen anför följande:
”Tjörns kommuns har anlagt en specialanläggning för 20 miljoner eller
mer för att ta emot processvatten från fiskberedningsindustrin. De olika
avgifter som tas för processvattenmottagning ut motsvarar inte
kommunens kostnader för att tillhandahålla prestationen. Endast ett
företag, Klädesholmen Seafood AB är anslutet till anläggningen. Enligt
beräkningar utifrån kommunala handlingar så ger verksamheten ett
kraftigt underskott på flera miljoner varje år och förlusterna för blir
kännbara för de redan hårt drabbade Tjörnbor som har kommunalt VA.
Tjörnpartiet anser att för att täcka kommunens kostnader måste en
serviceavgift utöver de avgifter som tillämpas idag tas ut för kunna
tillhandahålla en kostnadsneutral tjänst. Denna serviceavgift föreslås bli
1 850 000 kr per kalenderår och per anslutning för
processvattenmottagning. Fullmäktige föreslås besluta följande:
1. Fullmäktige beslutar att ge uppdrag till kommunstyrelsen att tillse att
ett förslag på beslut rörande en serviceavgift för processvattentjänsten
om ca 1.8 miljoner tas fram och att avgiften skall vara tillräcklig för att
verksamheten skall bli kostnadsneutral.”
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Motionen har handlagts av VA-avdelningen inom
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Samhällsbyggnadsförvaltningens svar på motionen
När nya Ängholmens reningsverk byggdes utreddes frågan om
behandling av processvatten från fiskindustrierna Klädesholmen
seafood AB, Rönnäng seafood AB och Astrid Fiskexport AB. Två
alternativ utreddes:
Alternativ 1, Processavloppsvattnet från fiskindustrierna behandlas vid
Ängholmens nya avloppsreningsverk.
Alternativ 2, Behandling av processavloppsvatten i en separat
anläggning.
Alternativ 1 valdes och alla kostnader för rening av processvatten
fördelades på de tre fiskindustrierna enligt hur de belastade
avloppsreningsverket. I nuläget är endast Klädesholmen seafood AB
ansluten med processavloppsvatten till Ängholmens
avloppsreningsverk.
Eftersom Rönnäng seafood AB och Astrid Fiskexport AB valt annan
lösning för sitt processavloppsvatten saknas dessa intäkter till VAkollektivet. Att belasta det enda anslutna företaget även med Rönnäng
seafood AB och Astrid Fiskexport AB kostnad skulle troligtvis bli så
betungande att annan billigare lösning för rening av
processavloppsvattnet skulle väljas. De kostnader som Klädesholmen
Seafood AB idag belastar Ängholmen med täcks av det avtal som är
tecknat.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser inte att det skulle vara skäligt att
ta ut ytterligare serviceavgift för processvattentjänst då kostnad för
tjänsten redan tas ut via avtal och föreslår därför att motionen avslås.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige 2020-11-26 § 204
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-03-03
Motion daterad 2020-10-20

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
Cyril Esbjörnsson (TP) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska
bifalla motionen.
Peter Andersson (S) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla
förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Peter Anderssons (S)
förslag väljs.
Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Peter Anderssons förslag
Nej-röst för Cyril Esbjörnssons förslag
Omröstningsresultat
7 Ja-röster: Jenn Johansson (SD), Stefan Wirtberg (S), Urban Möller (-),
Robert Mattsson (C), Jörgen Myrberg (KD), Peter Andersson (L), Lars
Carlsson (M)
4 Nej-röster: Cyril Esbjörnsson (TP), Björn Sporrong (S), Jan Berndtsson
(S), Rikard Larsson (S)
Peter Anderssons (S) förslag väljs.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020/175-34

Samhällsbyggnadsförvaltningen

David Andersson
Enhetschef VA
david.andersson@tjorn.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) och Cyril
Esbjörnsson (TP) om serviceavgift för
processvattenhantering
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionens yrkande.
Sammanfattning
Gert Kjellberg och Cyril Esbjörnsson (TP) har lämnat in en motion om
serviceavgift för processvattenhantering, daterad 2020-10-20.
Kommunfullmäktige beslutade enligt § 2020/204 att motionen får
väckas.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har berett ärendet och föreslår att
motionen avslås, då samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det inte
skulle vara skäligt att ta ut ytterligare serviceavgift för
processvattentjänst då kostnad för tjänsten redan tas ut via avtal.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige 2020-11-26 § 204
Bilagor
Motion daterad 2020-10-20
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ärendet
Gert Kjellberg och Cyril Esbjörnsson (TP) har lämnat in en motion om
serviceavgift för processvattenhantering, daterad 2020-10-20. Motionen
anför följande:
”Tjörns kommuns har anlagt en specialanläggning för 20 miljoner eller
mer för att ta emot processvatten från fiskberedningsindustrin. De olika
Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn
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Fax
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avgifter som tas för processvattenmottagning ut motsvarar inte
kommunens kostnader för att tillhandahålla prestationen.
Endast ett företag, Klädesholmen Seafood AB är anslutet till
anläggningen. Enligt beräkningar utifrån kommunala handlingar så ger
verksamheten ett kraftigt underskott på flera miljoner varje år och
förlusterna för blir kännbara för de redan hårt drabbade Tjörnbor som
har kommunalt VA. Tjörnpartiet anser att för att täcka kommunens
kostnader måste en serviceavgift utöver de avgifter som tillämpas idag
tas ut för kunna tillhandahålla en kostnadsneutral tjänst. Denna
serviceavgift föreslås bli 1 850 000 kr per kalenderår och per anslutning
för processvattenmottagning. Fullmäktige föreslås besluta följande:
1. Fullmäktige beslutar att ge uppdrag till kommunstyrelsen att tillse att
ett förslag på beslut rörande en serviceavgift för processvattentjänsten
om ca 1.8 miljoner tas fram och att avgiften skall vara tillräcklig för att
verksamheten skall bli kostnadsneutral.”
Motionen har handlagts av VA-avdelningen inom
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Samhällsbyggnadsförvaltningens svar på motionen
När nya Ängholmens reningsverk byggdes utreddes frågan om
behandling av processvatten från fiskindustrierna Klädesholmen
seafood AB, Rönnäng seafood AB och Astrid Fiskexport AB. Två
alternativ utreddes:
Alternativ 1, Processavloppsvattnet från fiskindustrierna behandlas vid
Ängholmens nya avloppsreningsverk.
Alternativ 2, Behandling av processavloppsvatten i en separat
anläggning.
Alternativ 1 valdes och alla kostnader för rening av processvatten
fördelades på de tre fiskindustrierna enligt hur de belastade
avloppsreningsverket. I nuläget är endast Klädesholmen seafood AB
ansluten med processavloppsvatten till Ängholmens
avloppsreningsverk.
Eftersom Rönnäng seafood AB och Astrid Fiskexport AB valt annan
lösning för sitt processavloppsvatten saknas dessa intäkter till VA-

129

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-03-03

3 (3)

Dnr 2020/175-34

kollektivet. Att belasta det enda anslutna företaget även med Rönnäng
seafood AB och Astrid Fiskexport AB kostnad skulle troligtvis bli så
betungande att annan billigare lösning för rening av
processavloppsvattnet skulle väljas. De kostnader som Klädesholmen
Seafood AB idag belastar Ängholmen med täcks av det avtal som är
tecknat.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser inte att det skulle vara skäligt att
ta ut ytterligare serviceavgift för processvattentjänst då kostnad för
tjänsten redan tas ut via avtal och föreslår därför att motionen avslås.
Barnperspektivet
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram
till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt
berör barn.
Marie-Louise Bergqvist
Förvaltningschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-05-06
Kommunstyrelsen

§ 89

Svar på motion från Maud Hultberg (S) och Anette
Johannessen (S) om inrättande av kommunövergripande
avdelning för social hållbarhet
2021/7
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla
motionen.
Barnkonventionen
En bättre styrning, organisering och samordning av social
hållbarhetsarbetet och de förebyggande hälso- och
trygghetsarbetet arbetet ger positiva effekter för barn och unga på
Tjörn. Dock kan vi inte se att beslutet i sig kopplat till denna
motion påverkar, får konsekvenser eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
I januari 2021 beslutade kommunfullmäktige att motion från
Maud Hultberg (S) och Anette Johannessen (S) om inrättande av
kommunövergripande avdelning för social hållbarhet fick väckas.
De anser att samordningen och organiseringen av det
gemensamma förebyggande arbetet brister, speciellt för att nå en
långsiktig social hållbarhet. Därför föreslår de att en
kommunövergripande avdelning för ”Sociala Hållbarhetsfrågor”
inrättas vars arbete bör styras med tydliga effektmål för att nå
verkningsfulla insatser.
I kommunstyrelsen detaljbudget 2021 finns ett prioriterat mål:
•

Förbättrad samordning, styrning och ledning av kommunens
förebyggande arbete

Det är därför förvaltningens förslag att motionen ska anses vara
besvarad utifrån att det redan pågår arbete i frågan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-03-25 att
återremittera ärendet för att komplettera underlaget med
rapporten kring Agenda 2030, som nu återfinns bland bilagorna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 2021-05-06
Kommunstyrelsen

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-22, § 95
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25, § 59
Kommunfullmäktige 2021-01-28, § 28
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-04-15
Motion från Maud Hultberg (S) och Anette Johannessen (S) om
inrättande av kommunövergripande avdelning för social
hållbarhet
Rapport Agenda 2030 - Kommunövergripande kartläggning och
förslag för arbetsstruktur Tjörns kommun
Förslag till beslut på sammanträdet
Rosalie Sanyang (S) och Gert Kjellberg (TP) föreslår att
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.
Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta att
motionen är besvarad.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Tanja Siladji Dahnes
(MP) förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Rosalie Sanyangs (S) och Gert Kjellbergs (TP) förslag.
Nej-röst för Tanja Siladji Dahnes (M) förslag.
Omröstningsresultat
6 Ja-röster, Magne Hallberg (KD), Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson
(S), Benny Halldin (S), Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson (TP).
5 Nej-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), George Strömbom
(C), Tanja Siladji Dahne (MP), Martin Johansson (-) fd (SD).
Rosalie Sanyangs (S) och Gert Kjellbergs (TP) förslag väljs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-04-22
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§95

Återremitterat ärende: Svar på motion från Maud
Hultberg (S) och Anette Johannessen (S) om inrättande
av kommunövergripande avdelning för social hållbarhet
2021/7
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.
Barnkonventionen
En bättre styrning, organisering och samordning av social
hållbarhetsarbetet och de förebyggande hälso- och
trygghetsarbetet arbetet ger positiva effekter för barn och unga på
Tjörn. Dock kan vi inte se att beslutet i sig kopplat till denna
motion påverkar, får konsekvenser eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
I januari 2021 beslutade kommunfullmäktige att motion från
Maud Hultberg (S) och Anette Johannessen (S) om inrättande av
kommunövergripande avdelning för social hållbarhet fick väckas.
De anser att samordningen och organiseringen av det
gemensamma förebyggande arbetet brister, speciellt för att nå en
långsiktig social hållbarhet. Därför föreslår de att en
kommunövergripande avdelning för ”Sociala Hållbarhetsfrågor”
inrättas vars arbete bör styras med tydliga effektmål för att nå
verkningsfulla insatser.
I kommunstyrelsen detaljbudget 2021 finns ett prioriterat mål:
•

Förbättrad samordning, styrning och ledning av kommunens
förebyggande arbete

Det är därför förvaltningens förslag att motionen ska anses vara
besvarad utifrån att det redan pågår arbete i frågan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-03-25 att
återremittera ärendet för att komplettera underlaget med
rapporten kring Agenda 2030, som nu återfinns bland bilagorna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-04-22
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25, § 59
Kommunfullmäktige 2021-01-28, § 28
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-04-15
Motion från Maud Hultberg (S) och Anette Johannessen (S) om
inrättande av kommunövergripande avdelning för social
hållbarhet
Rapport Agenda 2030 - Kommunövergripande kartläggning och
förslag för arbetsstruktur Tjörns kommun
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (-) fd (M) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att
arbetsutskottet ska bifalla motionen.
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Bo Bertelsens (M)
förslag väljs.
Omröstning begärs. Arbetsutskottet godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Bo Bertelsens (M) förslag.
Nej-röst för Björn Möllers (-) fd (M) och Rosalie Sanyangs (S) förslag.
Omröstningsresultat
2 Ja-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M).
3 Nej-röster, Magne Hallberg (KD), Rosalie Sanyang (S), Björn Möller (-)
fd (M).
Björn Möllers (-) fd (M) och Rosalie Sanyangs (S) förslag väljs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Caroline Jönsson
Folkhälsostrateg
0304-60 11 82
caroline.jonsson@tjorn.se

Kommunstyrelsen

Svar på motion gällande inrättande av
kommunövergripande avdelning för Social hållbarhet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige besluta motionen som besvarad.
Sammanfattning
I januari 2021 beslutade Kommunfullmäktige att motion från Maud
Hultberg (S) och Anette Johannessen (S) om inrättande av
kommunövergripande avdelning för social hållbarhet fick väckas. De
anser att samordningen och organiseringen av det gemensamma
förebyggande arbetet brister, speciellt för att nå en långsiktig social
hållbarhet. Därför föreslår de att en kommunövergripande avdelning
för ”Sociala Hållbarhetsfrågor” inrättas vars arbete bör styras med
tydliga effektmål för att nå verkningsfulla insatser.
I kommunstyrelsen detaljbudget 2021 finns ett prioriterat mål:
•

Förbättrad samordning, styrning och ledning av kommunens
förebyggande arbete

Det är därför förvaltningens förslag att motionen ska anses vara
besvarad utifrån att det redan pågår arbete i frågan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-03-25 att återremittera
ärendet för att komplettera underlaget med rapporten kring Agenda
2030, som nu återfinns bland bilagorna.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25, § 59
Kommunfullmäktige 2021-01-28, § 28

Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Besöksadress
Kroksdalsvägen 1

Telefon
Fax
E-post

0304-60 10 00
0304-60 10 19
kommun@tjorn.se
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Bilagor
Motion från Maud Hultberg (S) och Anette Johannessen (S) om
inrättande av kommunövergripande avdelning för social hållbarhet
Rapport Agenda 2030 - Kommunövergripande kartläggning och förslag
för arbetsstruktur Tjörns kommun
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret
Ärendet
Motionens innehåll
Tjörns kommun har med nuvarande politiska majoritets snävt
tilldelade budgetramar lagt ned såväl riktat som allmänt förebyggande
arbete för bl.a. barn och unga. Samtidigt som kommunen satsar många
miljoner kronor per år på kommunövergripande arbete som exempelvis
folkhälsoarbete, trygg och säker kommun, kommunövergripande
grupper som ”SOS” och kulturgrupper. Samordningen och
organiseringen av detta gemensamma förebyggande arbete brister,
speciellt för att nå en långsiktig social hållbarhet. Därför föreslår vi att
en kommunövergripande avdelning för ”Sociala Hållbarhetsfrågor”
inrättas vars arbete bör styras med tydliga effektmål för att nå
verkningsfulla insatser.
Förvaltningens svar
I kommunstyrelsen detaljbudget 2021 finns ett prioriterat mål:
•

Förbättrad samordning, styrning och ledning av kommunens
förebyggande arbete

Kommunens förebyggande arbete för att skapa förutsättningar för ett
gott liv för alla våra kommuninvånare sker inom många olika delar av
kommunens verksamhet. Då det är många aktörer som arbetar
förebyggande behövs en god samordning, styrning och ledning av
arbetet för att kommunen ska kunna leverera så mycket värde som
möjligt till kommuninvånarna utifrån de behov som finns och utifrån
de resurser som satsas.
Under året ska arbetsformerna kopplat till samordning, styrning och
ledning genomlysas och förslag på förbättringar ska tas fram. Kanske
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finns det andra kommuner som lyckats bra med sitt förebyggande
arbete som vi kan inspireras av. I arbetet bör representanter från barnoch utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt
socialförvaltningen delta. Arbetet ska samordnas och ledas av
kommunstyrelsen.
Detta arbete kommer också så småningom kopplas ihop med arbetet
kring Agenda 2030 för att jobba med helheten kring alla
hållbarhetsområden.
Barnperspektivet
En bättre styrning, organisering och samordning av social
hållbarhetsarbetet och de förebyggande hälso- och trygghetsarbetet
arbetet ger positiva effekter för barn och unga på Tjörn. Dock kan vi
inte se att beslutet i sig kopplat till denna motion påverkar, får
konsekvenser eller på annat sätt berör barn.
Evike Sandor
Tf kommunchef
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Motion

Inrätta en kommunövergripande avdelning för social hållbarhet!
Tjörns kommun har med nuvarande politiska majoritets snävt tilldelade budgetramar lagt ned såväl
riktat som allmänt förebyggande arbete för bl.a. barn och unga. Samtidigt som kommunen satsar
många miljoner kronor per år på kommunövergripande arbete som exempelvis folkhälsoarbete,
trygg och säker kommun, kommunövergripande grupper som ”SOS” och kulturgrupper.
Samordningen och organiseringen av detta gemensamma förebyggande arbete brister, speciellt för
att nå en långsiktig social hållbarhet. Därför föreslår vi att en kommunövergripande avdelning för
”Sociala Hållbarhetsfrågor” inrättas vars arbete bör styras med tydliga effektmål för att nå
verkningsfulla insatser.
Även i vår kommun finns människor i utanförskap, vilket leder till mänskligt lidande och ohälsa. Ett
gott, rehabiliterande och förebyggande arbete lägger en bra grund för våra medborgare, oavsett var
man befinner sig i livet, och oavsett om man själv är mottagare av insatser från kommunen eller är
närstående. Ett kommunövergripande sammanhållet arbete för social hållbarhet i kommunen bidrar
till att individer och grupper får lika möjligheter och rättigheter. Att satsa på en avdelning som driver
socialt hållbara frågor främjar bl.a. det strukturella förebyggande arbetet och minskar samtidigt
behovet av individuella insatser i facknämnderna. Det är viktigt att arbetet och insatserna utformas
så att det stärker den enskildes möjligheter till ett värdigt liv, oavsett ålder, och till att våra
medborgare känner ett välbefinnande samt trygghet i tillvaron. Insatserna ska ha tydliga mål och ska
följas upp kontinuerlig för att säkerställa att resultatet gynnar våra medborgare generellt, men
särskilt barn- och unga, funktionsnedsatta samt de äldre.
Med ett bättre förebyggande arbete på kommunövergripande nivå skulle det kunna ge bättre
förutsättningar att bedriva ett gott förebyggande arbete och ge större effekter än vad det gör idag.
En övergripande avdelning för social hållbarhet skulle också med kraft kunna implementera
barnkonventionens lag på kommunövergripande nivå. Utgångspunkten för omställning till en hållbar
utveckling är lagstiftning och att de nationella måldokumenten anpassas till våra lokala mål- och
strategidokument. Anpassningen måste ske utifrån de lokala förutsättningar och möjligheter som
finns i vår kommun. En avdelning för social hållbarhet skulle med fördel kunna arbeta fram
processerna för detta. Den koncernövergripande organisering som vi föreslår skapar också goda
förutsättningar för att få en bättre överblick över de externa medel som går att söka för att göra
nytta för våra medborgare.

Därför föreslår jag/vi
Att en politiskt sammansatt grupp inrättas för att samordna detta arbete.

Anette Johannessen (S)

Maud Hultberg (S)
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Tjörn − Möjligheternas ö

Sammanfattning
Denna rapport är ett resultat av en kartläggning av arbetet med Agenda 2030 i Tjörns
kommun. Kartläggningen genomfördes under hösten 2020 med syfte att skapa en
nulägesbild av var arbetet med Agenda 2030 befinner sig i kommunens förvaltningar,
kartlägga vilka utmaningar och möjligheter verksamheterna ser kopplat till
hållbarhetsarbetet samt att skapa en bild av hur omkringliggande kommuner arbetar
med Agenda 2030. Rapporten innehåller också en rekommendation kring framtida
arbetsmodell för hållbarhetsfrågorna samt en rekommendation kring organisation för
arbetet.
De intervjuer med ledningsgrupper och strategiska funktioner som genomförts under
kartläggningen pekar på utmaningar (beskrivs i 8 teman i rapporten) som berör

•
•
•
•
•

Hindrade tankesätt och mentalitet
Uppföljning och mätning
Arbetsstrukturer och ansvarsfördelning
Gränsöverskridande arbete, samverkan och inkludering
Realistiska målsättningar och samsyn

Utifrån de utmaningar och möjligheter som lyfts fram av kommunens olika
verksamheter och den benchmarking som genomförts kring omkringliggande
kommuners arbete så föreslår rapporten att hållbarhetsarbetet framöver kopplas till
standarden ”Styrning och ledning för hållbar utveckling i kommuner och regioner –
Vägledning för genomförandet av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling”.
Arbetsmodellen som presenteras i standarden bygger på tankar från modellen PDCA
(Plan Do Check Act) samt på ”Styrsnurran” som är framtagen av SKR (Sveriges
kommuner och regioner).
Det rekommenderas vidare i rapporten att kommunen organiserar arbetet med
hållbarhetsfrågorna med en kommunövergripande styrgrupp, ett kommunövergripande
hållbarhetsteam, en kommunövergripande samordnande funktion samt mindre och
tillfälliga arbetsgrupper med representanter från verksamheterna kopplade till de mål
som prioriteras i arbetet.
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1

Inledning och bakgrund

1.1

Vad är Agenda 2030?

Agenda 2030 består av 17 globala hållbarhetsmål som spänner sig över och berör stora
delar av hela samhällsutvecklingen. De 17 hållbarhetsmålen består i sin tur av totalt 169
delmål som behandlar de övergripande sociala, ekonomiska och miljömässiga
dimensionerna. Tillsammans utgör de 17 hållbarhetsmålen ett övergripande ramverk
med huvudsyftet att hjälpa länder att styra mot en hållbar utveckling. Målen är
utformade på ett sådant sätt att alla medlemsländer inom de Förenta Nationerna (FN)
ska kunna arbeta med dem anpassat efter nationell och lokal kontext. En grundläggande
tanke med hållbarhetsmålen är att de är odelbara och tillsammans skapar en helhetsbild
av vilka komplexa utmaningar som behöver bemötas inom samhällsomställningen för
en hållbar utveckling. Eftersom hållbarhetsmålen omfattar stora delar av hela
samhällsutvecklingen, behandlar den en bred variation av områden såsom
klimatförändring, jämställdhet, hälsa, utbildning, fattigdom, anständiga
anställningsvillkor, hållbar försörjning av rent vatten, livsmedel och energiförsörjning
samt förutsättningar för innovation och inkluderande samhällen.
En central fråga i genomförandet av Agenda 2030 är hur arbete med varje enskilt mål
kan ske utan att motarbeta måluppfyllelsen inom de andra hållbarhetsmålen. Om
exempelvis tre av hållbarhetsmålen väljs ut som fokus för ett projekt behöver man
inledningsvis förstå de utvalda målen men också se till att val av arbetsmetod inte
motverkar måluppfyllelse inom de andra hållbarhetsmålen ur ett långsiktigt perspektiv.
Detta för att undvika att tid och resurser används till arbete som motarbetar den
hållbarhet som endast kan uppnås om alla mål tas med i beräkningen.
Agenda 2030 antogs år 2015 av Sverige och alla andra medlemsländer i FN. Regeringen
har sagt att Sverige ska vara ledande i det praktiska genomförandet av agendan.
Kommunerna har fått uppdraget att själva välja lämpliga fokusområden, prioritera
kunskapsutveckling och utveckla gemensamma lösningar och tillvägagångssätt i den
lokala kontexten. Utgångsläget för genomförandet av Agenda 2030 i Sverige är bra.
Nästan hälften av kommunerna och regionerna uppgav redan år 2017 att de använder
sig av Agenda 2030 som ett verktyg i arbetet med hållbar utveckling.

1.2

Agenda 2030 i kommunens budgetdokument

Kommunen har brutit ned sin vision till tre strategiska områden som motsvarar de tre
hållbarhetsperspektiven social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. De tre strategiska
områdena bryts sedan ned i inriktningsmål som sträcker sig över en mandatperiod. I och
med budgeten för 2020 har kopplingen till Agenda 2030 tydliggjorts. Under rubriken
”Kommunens strategiska målområden och Agenda 2030” beskrivs det att:
”Tjörns kommun ska vara en hållbar kommun – ur alla
hållbarhetsperspektiv. Vi ska vara hållbara socialt, ekologiskt och
ekonomiskt. Hållbarhetsfrågorna ska löpa som en röd tråd genom alla
våra verksamheter och vara som ett paraply för vårt dagliga arbete.
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Hållbarhet är inte en fråga som ska hanteras vid sidan om. Det är inte
heller en fråga som vi kan hantera var och en för sig – i våra respektive
verksamheter, nämnder eller styrelser. För att vi ska lyckas krävs ett
gemensamt ansvar. Därför är samverkan mellan olika aktörer, såväl inom
som utanför kommunen, nödvändig.”
För att förtydliga och illustrera detta följer en figur som visar hur de 17
hållbarhetsmålen inom Agenda 2030 tillhör social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet
genom att visa på kopplingarna till kommunens tre strategiska områden:
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2

Syfte och mål

I syfte att tydliggöra nuläge för hållbarhetsarbetet i Tjörns kommun, vilka möjligheter
och utmaningar kommunen har, samt för att bestämma hur arbetet ska bedrivas framåt
har en kartläggning genomförts. Denna rapport är resultatet av kartläggningen.

2.1

Projektledarens uppdrag

Projektledarens uppdrag innefattade dokumentgranskning av relevanta dokument såsom
budgetar, styrdokument och material som beskriver kommunens arbete. En
omvärldsbevakning utfördes även för att kartlägga hur närliggande kommuner gått till
väga i implementeringen av Agenda 2030. Utifrån detta underlag utfördes intervjuer
med kommunchef, förvaltningschefer samt chefer och medarbetare med strategiska
positioner. Intervjuerna sökte svar på hur nuvarande arbete inom kommunen kopplar till
de 17 globala hållbarhetsmålen samt upplevda möjligheter och utmaningar kopplat till
det kommunövergripande arbetet med Agenda 2030. Workshops utfördes även med
förvaltningarna och de kommunägda bolagen för att komplettera insamlingen av
material.
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3

Resultat av kartläggningen

3.1

Teman från intervjuerna

Intervjuer genomfördes med kommunchefen, förvaltningschefer samt chefer och
personal med strategiska positioner. Intervjuerna sökte svar på hur nuvarande arbete
inom kommunen kopplar till de 17 globala hållbarhetsmålen samt upplevda möjligheter
och utmaningar kopplat till det kommunövergripande arbetet med Agenda 2030.
Tematisk analys användes som metod för att sortera och behandla det insamlade
materialet från intervjuerna.

3.1.1 Tema 1 - Normer och mentalitet som bromsar
förändringsarbetet
Förändringsarbetet som följer med Agenda 2030 beskrivs möta olika typer av motstånd
på arbetsplatsen. En påtaglig broms upplevs vara oskrivna regler, tankesätt och
mentaliteter som ibland uppvisar sig på arbetsplatsen. Tankesätt kan stärkas och
återskapas så länge ingen synliggör och ifrågasätter dem.
Ett tankesätt som upplevs finnas är att man som tjänsteperson ibland undviker att lyfta
frågor kopplat till hållbarhetsarbetet för att undvika att uppfattas som politisk eller
ideologisk.
En del av de intervjuade menar också att det finns en bristande kunskap om Agenda
2030 såväl inom verksamheterna som inom politiken som gör att man undviker att lyfta
hållbarhetsfrågor för att slippa blotta sin egen okunskap.
Ytterligare en mentalitet som beskrivs hindra arbetet är tankesätten kring att ”vi redan
gör mycket och är duktiga på det mesta på Tjörn”. En ovilja att läsa in sig på Agenda
2030 och anstränga sig för att undersöka vad som kan göras mer gentemot
hållbarhetsmålen medföljer detta tankesätt.
Närliggande tankesätt beskrivs vara att ”Tjörn innefattas av en speciell kontext som inte
är lika beroende av vad som sker runtom i världen då man klarar sig bra själv”. Denna
mentalitet är tydligt motsatt till idén bakom Agenda 2030, att samarbete krävs lokalt,
nationellt och globalt för att lösa komplexa problem. En frustration lyfts fram i och med
att detta faktum inte verkar nå fram eller motivera politiker och tjänstepersoner i Tjörn
till internationella samarbeten.

3.1.2 Tema 2 - Hur mäts framgång gentemot Agenda 2030?
Kommunens förvaltningar och bolag ger varierade svar kopplat till huruvida
framgångar i kommunens arbete kan kopplas till uppfyllelse av de globala
hållbarhetsmålen. En del menar att passande mått och indikatorer för att mäta framgång
i hållbarhetsarbetet finns medan andra menar att inget mäts kopplat till hållbarhetsmålen
i nuläget. Detta pekar på att det finns en osäkerhet kring hur man kan hitta rätt
indikatorer och hur hållbarhetsmålen kan översättas i lokal kontext.
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Samtidigt beskrivs kommunens arbete redan beröra och bidra till uppfyllande av
hållbarhetsmålen även om graden av kunskap och förståelse för de globala
hållbarhetsmålen varierar inom kommunen. Även om några förvaltningar och bolag
beskriver sig ha tagit några steg framåt i att ta in hållbarhetsmålen i arbetet så uttrycks
behov av en tydlig struktur, målstyrning, prioritering och ansvarsfördelning så att
arbetet kan bli effektivare. För att kunna kraftsamla på ett fokuserat sätt behöver
Agenda 2030 tillåtas bli en del av kärnverksamheten snarare än hur det upplevs för
många i nuläget, att det ligger som ett parallellt spår som ger upphov till en spretig
känsla.

3.1.3 Tema 3 - Förslag på arbetsstruktur och
ansvarsfördelning
När det kommer till struktur för det kommunövergripande arbetet finns mångsidiga svar
från förvaltningarna och bolagen men svaren har många gemensamma
beröringspunkter. De övergripande fokusområdena som tas upp är:

•

•

•

•

•

Kommunledningsgruppens viktiga roll att verka som central punkt och
huvudansvarig för ett helhetsgrepp kring Agenda 2030 och balansen mellan de 17
hållbarhetsmålen.
Vikten av att utse personer inom varje förvaltning och bolag som kan agera som
kontaktyta och expert för utvalda hållbarhetsmål som matchar personens kompetens
och ansvarsområden.
Uppstart av nya arbetsgrupper och/eller tilldela passande hållbarhetsmål till
existerande arbetsgrupper inom kommunen som får ansvar att svara på frågor kring
de tilldelade målen och driva arbetet mot måluppfyllelse.
Sammanslagning av Agenda 2030 med existerande styrsystem för att exempelvis
beskriva kopplingar mellan kommunens arbete och de 17 hållbarhetsmålen med
tillhörande 169 delmålen. Kommunens beslutsstödsystem Hypergene skulle även
kunna visa på framgång i uppföljning mot kommunens mål kopplat till Agenda
2030 genom att agera som samlingsplattform för passande indikatorer.
Behovet av att anställa minst en person i en mer långsiktig bestående position som
har expertis inom Agenda 2030 och hållbarhetsområdet som kan bidra med
styrning, ledning, samordning och vägledning för kommunens verksamheter.

Andra mer förvaltningsspecifika områden som lyfts upp är exempelvis hur
miljöavdelningen kan representera en expertgrupp kopplat till passande hållbarhetsmål
inom det strategiska området ”Vi bygger en miljövänlig kommun med hållbar
samhällsutveckling”. Sedan om fler andra expertgrupper inom det ekologiska
perspektivet utses blir det viktigt att hitta genomtänka och återkommande strukturer för
samarbete med expertgrupper inom det sociala och ekonomiska perspektivet. Detta
beskrivs som en viktig utmaning då exempelvis temadagar kan uppfattas av personal
som ”ensamma tomtebloss”, de är givande kortsiktigt men uppfattas inte som en del av
något större mer långsiktigt genomtänkt arbete.
Tydlighet i budget- och styrdokument som exempelvis översiktsplanen (ÖP) beskrivs
också som särskilt viktiga i att poängtera betydelsen av att Agenda 2030 genomsyrar
ordinarie verksamhet. Med andra ord att Agenda 2030 behöver fylla en mer
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framträdande roll i ÖP-arbetet. Det beskrivs även att man i mål- och styrdokument
behöver förtydliga och gärna illustrera hur man bidrar till uppfyllelse av de globala
hållbarhetsmålens inom kommunens olika verksamheter. Detta kan innefatta att
synliggöra indikatorer och mått på framgång samt beskriva varför ett givet arbete kan
sägas bidra till uppfyllelse av hållbarhetsmål. Att synliggöra relevanta indikatorer är
även meningsfullt för att främja intern kunskapsutveckling kring kommunens Agenda
2030-arbete och för att visa på framsteg och värdet av kommunens arbete gentemot
externa aktörer och Tjörns befolkning.

3.1.4 Tema 4 - Nycklar till framgång i det
kommunövergripande arbetet
Grundförutsättningar som lyfts återkommande i intervjuerna är avsättande av resurser
specifikt för att arbeta fokuserat med implementering av Agenda 2030. Chefer och
medarbetare i kommunen behöver få tydliga och enade signaler från ledning och politik
att frågan är viktig och tas på allvar. Att visa på hur den kommunövergripande
samordningen kommer se ut, tydliggöra ansvarsområden och mandat beskrivs som en
metod att signalera hög prioritet i frågan. Ett annat exempel på tydliga signaler är att de
globala hållbarhetsmålen nu finns kopplade till kommunens tre strategiska områden i
kommunfullmäktiges budget.
En annan nyckel till framgång som lyfts är hur kommunen gynnas av att så snabbt som
möjligt anamma Agenda 2030 som en del av sitt varumärke.
Några sätt att motivera politiker och tjänstepersoner ytterligare att driva Agenda 2030
kan vara att betona den ekonomiska vinningen och samtidigt visa sig attraktiv som
arbetsgivare och för att locka framtida kommuninvånare och turister.
Ytterligare en nyckel för framgång i det kommunövergripande arbetet är att göra de
globala hållbarhetsmålen enkla att relatera till. Kommunen kan lägga fokus på att bryta
ner Agenda 2030 i mer vardagliga exempel så att det blir lättare kan ta till sig och lära
sig om målen. Att få hjälp med att förstå vad som är mer eller mindre hållbart är
grundläggande för att förstå varför ett arbete är betydelsefullt och för att bygga en
känsla av engagemang. Att få in Agenda 2030 i budgetar är viktigt men kärnan av
utmaningen förklaras ligga i hur man enkelt förklarar varför agendan kan förverkligas
genom t ex inköp av lokalt fiskad fisk och cykelturer till och från jobbet. Säkerställandet
av en lärandeprocess kring hur hållbarhetsmålen kan relateras till vardagen beskrivs
därför som en avgörande pusselbit. Ett exempel på fokusområde för diskussioner mellan
förvaltningar och bolag kan vara de tidigare kartläggningar 1som gjorts kopplat till
Agenda 2030.
Behovet av rimliga förväntningar kring uppfyllelse av hållbarhetsmålen lyfts även.
Vissa hållbarhetsmål upplevs ha starkare koppling till vissa förvaltningar vilket borde
hjälpa i prioriteringen av vem som borde arbeta mot vilka hållbarhetsmål för att ge
största effekt. Det lyfts även att känslan av fotfäste är viktig att uppnå så man i tidigt

1

Kartläggningar genomförda på socialförvaltningen samt kultur- och
fritidsförvaltningen
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skede kan identifiera vilka av de 169 delmålen som utgör ”de lägst hängande frukterna”.
Detta beskrivs som ett viktigt steg för att påbörja praktiskt prioriteringsarbete och
identifiera vilka mål som man kan bli ännu bättre på att uppfylla. Att sedan kroka arm
mellan förvaltningar och bolag blir avgörande för att lyckas bidra med så många
hållbarhetsmål som möjligt, ett arbete som sammanfattas av följande citat:
”Vi ser att det blir viktigt med kopplingarna och kommunikationen mellan
förvaltningarna och bolagen, att vi behöver prata med varandra om detta
arbete på ett sätt som hjälper oss själva och våra kollegor vidare. Det kan
handla om att vi har workshops eller liknande tillfällen där vi redovisar
och berättar om vilka mål vi arbetat med, hur vi gjorde det och vilka
möjligheter och hinder vi stött på. Så vi kan lära oss av varandra och öka
kunskap kring områdena och hantera komplexiteten.”
Det beskrivs att inkluderingen av medarbetare i arbetsprocesser kring Agenda 2030
behöver ske kontinuerligt och på varierade sätt så gemensamma problemformuleringar
kan formas. Att hitta ett gemensamt språk kring utmaningarna ses som en viktig nyckel
för att fånga upp alla hållbarhetsmål i ett kommunövergripande arbete.

3.1.5 Tema 5 – Betydelsen av externa partners och
gränsöverskridande samarbeten
Gränsöverskridande samarbeten mellan kommunen och andra samhällsaktörer lyfts som
en grundläggande del i arbetet med Agenda 2030. Några samarbetspartners som nämns
är exempelvis SKR (Sveriges kommuner och regioner), GR (Göteborgsregionen), GU
(Göteborgs Universitet), Naturvårdsverket, Svenska kyrkan, lokala företag och
föreningar. Nuvarande samarbete med GR beskrivs som särskilt givande kopplat till
inspiration och nytänkande kring arbetet med de globala hållbarhetmålen. Ett exempel
på kunskap som i nuläget efterfrågas från GR av Tjörn är hur kravställande gentemot
företagare och exploatörer kan styras upp för att möta upp fler av delmålen inom
Agenda 2030.
Att ta vara på lärdomar och insikter kring möjligheter och svårigheter kring
implementeringen av Agenda 2030 i närliggande kommuner beskrivs också som en
viktig del. Samtidigt lyfts en brist på internationella samarbeten. Detta beskrivs som en
förlust av berikande globala perspektiv. Kunskapsutbyten och samarbete med regioner
och kommuner i andra delar av världen, med andra förutsättningar att möta
hållbarhetsmålen, beskrivs vara en god inspirationskälla för förändringsarbete. Tjörn
beskrivs ha stor utvecklingspotential i att både söka stöttning i arbetet med Agenda
2030 och föra sin egen kunskap vidare genom mer strukturerade sätt att söka upp och
stötta organisationer. Kommunen kan exempelvis söka extern finansiering eller söka
fler nationella och internationella samarbeten.

3.1.6 Tema 6 - Fallgropar att undvika i implementeringen av
Agenda 2030
Under intervjuerna lyfts det att kommuninvånarna anser att det finns brister i
delaktighet och insyn i kommunens arbete. Detta syns bland annat i de senaste årens
resultat i medborgarenkäten. En av anledningarna till det sämre resultatet upplevs vara
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att det finns brister i transparens och tillit mellan medborgare och politiken vilket i sin
tur kopplar till delmål 16.7 inom Hållbarhetsmål 16 – Fredliga och inkluderande
samhällen.
De intervjuade understryker även värdet av att nyttja Agenda 2030 som en plattform för
dialog mellan politiker och medborgare. Om tjänstepersoner bidrar till att förankra
Agenda 2030 hos politiker kan detta leda till att främja inkludering, stärka engagemang
och sprida kunskap om en gemensam riktning för samhällsutvecklingen. Underskattas
denna möjlighet, och andra mer kortsiktiga utmaningar tillåts ta upp politikernas fokus
under mandatperioderna, riskerar arbetet med Agenda 2030 att bli en
tjänstemannaprodukt.
En annan fallgrop som identifieras är att be personal inom olika förvaltningar att
”springa fler maratonlopp samtidigt”. När den ordinarie verksamheten redan innefattar
intensivt arbete mot många måldokument kan implementeringen av de globala
hållbarhetsmålen upplevas som en utmaning för mycket, särskilt då förvaltningar och
verksamheter hanterar en pressad ekonomisk situation. Att få stöd i arbetet genom
tydliga prioriteringar från högre organisatorisk eller politisk nivå blir då avgörande. Om
realistiska och lokalt anpassade mål kan identifieras inom de olika
verksamhetsområdena kan det bli lättare att stärka tjänstepersoners motivation. I
praktiken beskrivs detta exempelvis kunna ta form genom att inventera och ”vårstäda”
bland styrande måldokument, slå samman måldokument och synliggöra kopplingar till
måluppfyllelse av de globala hållbarhetsmålen. Sammanfattningsvis handlar det om att
säkerställa hållbara arbetsförhållanden kopplat till Agenda 2030-arbetet.
Ytterligare en insikt som understryks är att förståelse och respekt för varandras uppdrag
har stor betydelse och relevans i arbetet med Agenda 2030. Att avsätta tid och resurser, i
form av möten och samarbeten inom och mellan förvaltningar och bolag, beskrivs som
ytterst nödvändigt för att förbereda sig på bästa sätt och undvika att hamna efter i
långsiktiga processer som Agenda 2030. Om budgetramarna som sätts framöver inte ger
goda förutsättningar för gränsöverskridande arbete kommer ”fallgropen” bli djupare och
svårare att ta sig ur.

3.1.7 Tema 7 - Samspel och samarbete mellan politiker och
tjänstepersoner
För att skapa de bästa förutsättningarna för Agenda 2030-arbetet lyfts vikten av att
samarbeta, stötta och hjälpa politikerna i hur hållbarhetsmålen kan förstås och hanteras.
I praktiken kan det handla om att lyfta fram nya perspektiv för politikerna kopplat till
hur strukturerat arbete kan ske för att uppnå olika hållbarhetsmål och samtidigt
understryka den samhällsövergripande vinningen i detta. Ett tydligt mål i
förankringsarbetet är att minimera känslan hos politiska partier att Agenda 2030-arbetet
”är något som sker vid sidan om” och istället verka för att underlätta och skapa en
känsla av engagemang, lust, nyfikenhet och enighet.
Samarbete mellan politiker och tjänstepersoner beskrivs även kunna stärkas ytterligare
om man hjälper varandra att överbrygga rädsla och osäkerhet kring att ”tänka nytt och
göra fel”. Samtidigt lyfts det att okunskap kopplat till Agenda 2030, hos tjänstepersoner

Sida 8
Tjörns kommun
150

och politiker, behöver bemötas med tålamod och respekt från båda sidor så
samförståelse kan byggas över tid genom lyssnande från båda sidor.

3.1.8 Tema 8 - Chefernas roll och ansvar i det
kommunövergripande arbetet
Temat lyfter hur förvaltningscheferna och kommunchefen uttrycker betydelsen av deras
roller för att stärka det kommunövergripande arbetet med Agenda 2030. Exempelvis
förväntas det av förvaltningschefer att vara med och besluta om mål och resultat. Att
tydligt visa sig intresserad och engagerad kring frågor om Agenda 2030 är en annan
självklar del tillsammans med att aktivt verka för samsyn för det kommunövergripande
arbetet.
Ett framgångsexempel på samarbete som lyfts berör barn- och ungdomsfrågor och det
främjandeperspektiv som började ta form runt år 2010 och resulterade i den strategiska
samverkansgruppen för barn- och unga (SoS). Förutsättningarna beskrevs vara
enigheten mellan tre förvaltningschefer kring vikten av att ta hand om Tjörns barn- och
ungdomar. Förvaltningscheferna förstod att liv och resurser var på spel i framtiden om
man inte enades kring att hjälpa dagens barn- och ungdomar. Det förklaras att liknande
satsningar och prioriteringar behöver identifieras av nuvarande ledning i arbetet med de
globala hållbarhetsmålen.
En annan viktig utmaning för chefer beskrivs vara anpassning och omformulering av
vissa delmål inom Agenda 2030 eftersom delmålens betydelse ur Tjörns kontext inte
alltid är självklar. Å ena sidan kan detta innebära att chefer ger medarbetare utrymme att
både informeras om aktuella delmål och få möjlighet att reagera och förklara hur
medarbetarna själva tänker att måluppfyllelse kan ske på bästa sätt. Å andra sidan lyfts
det att vissa hållbarhetsmål och delmål redan är lätta att uppfatta. I dessa fall behövs
endast beslut och tydlighet från förvaltningscheferna. Hållbarhetsmål 6 – Rent vatten
och sanitet lyfts upp som exempel i detta fall.
Ytterligare exempel som understryks är att förvaltningschefer har möjligheter att
uppmuntra till fler interna samarbeten inom den egna förvaltningen genom att belysa
alla ekonomiska medel som finns att tillgå eller söka. Att uppmuntra samarbeten för
gemensamma delmålsuppfyllelser över förvaltnings- och bolagsgränser beskrivs som ett
löpande ansvarsområde som förväntas att växa parallellt med den växande
kunskapsnivån om Agenda 2030 i kommunens organisation. Det finns konsensus
mellan och inom förvaltningar och bolag kring det gemensamma ansvaret att främja och
uppmuntra initiativ och innovation hos medarbetare och chefer. Vägen som Agenda
2030 stakar ut genom samhällsutvecklingen kräver att medarbetares innovationskraft
lyfts fram och att ordinarie verksamhetsutövande genomsyras av möjligheter till
gränsöverskridande arbetssätt.
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3.2

Hållbarhetsprofil – De 17 globala hållbarhetsmålen och
kopplingar till kommunens verksamheter

För att illustrera kopplingar mellan de 17 hållbarhetsmålen och verksamheterna inom
Tjörn kommun har en hållbarhetsprofil tagits fram för varje förvaltning och bolag.
Hållbarhetsprofilerna har tagits fram via workshops där förvaltningschefer, chefer och
medarbetare med strategiska roller deltagit. Totalt har 93 av Tjörns tjänstepersoner
deltagit. Nedan följer en kort beskrivning av de 17 hållbarhetsmålen tillsammans med
procentsatser från varje förvaltning och bolag som i sin tur baseras på en självskattning
av hur starkt målen kopplas till verksamhetens kompetens- och arbetsområden.
Under förvaltningarnas och bolagens självskattningar kopplat till varje hållbarhetsmål
följer sedan en kort bakgrundsbeskrivning av vad målet innebär på en lokalt anpassad
nivå. Under några hållbarhetsmål följer även ytterligare textstycken som understryker
kopplingar mellan hållbarhetsmål, förvaltningar och bolag. Dessa stycken baseras på de
kopplingar som kommunens förvaltningar och bolag lyft under intervjuerna som en del
av denna kommunövergripande kartläggning. Slutligen redovisas Koladas indikatorer
för hållbarhetsmålen som Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) tagit
fram.
Viktigt att påpeka är att Koladas nyckeltal bara visar några få relevanta indikatorer
kopplat till hållbarhetsmålen i dagens läge. Mer data och relevanta indikatorer behövs
för att skapa en tydligare helhetsbild av hur arbetet fortskrider. I tabellerna från Kolada
används färgsättningen rött, gult och grönt för att illustrera hur kommunen ligger till
jämfört med andra kommuner. De 25 % av kommunerna med sämst resultat får sitt
resultat visat i röd färg och de 25 % av kommunerna med bäst resultat får sina siffror
visade i grön färg. De 50 % av kommunerna som resultatmässigt återstår i mitten får
sina siffror visade i gul färg. Viktigt att understryka är att färgerna enbart påvisar läget
jämfört med andra kommuner och säger ingenting om huruvida värdet är godkänt eller
underkänt. För vissa år saknas data vilket indikeras med en tom vit ruta.
Förkortningar som används i tabellerna är Kommunstyrelsen (KS), Barn- och
utbildningsförvaltningen (BoU), Socialförvaltningen (SoC), Kultur- och
fritidsförvaltningen (KoF), Samhällsbyggnadsförvaltningen (Sam), Tjörns Hamnar AB
(THAB), Tjörns Bostads AB (TBAB) och Tjörns Måltids AB (TMÅAB).

Bakgrund
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Fattigdom handlar inte enbart om ekonomiska frågor utan även om brist på exempelvis
inflytande, frihet, hälsa, makt, utbildning och fysisk säkerhet. Ökade inkomstskillnader
mellan män och kvinnor är exempel på nationella utmaningar i Sverige. Delmålen under
hållbarhetsmål 1 lyfter även fram utmaningarna att bygga upp motståndskraften hos
människor som hamnat i utsatta och sårbara situationer eller riskerar att hamna där
vilket kan leda till fattigdom.

Exempel på kopplingar till kommunens verksamheter
Socialförvaltningen beaktar barnkonventionen och arbetar även med det prioriterade
målet ”Arbeta mot socialt utanförskap hos barn och unga vars vårdnadshavare uppbär
försörjningsstöd på Tjörn” som syftar till att minska andelen barn i familjer med
ekonomiskt bistånd. Kultur- och fritidsförvaltningen har det prioriterade målet ”Bättre
resultat via skolbiblioteken” där en plan ska tas fram för att öka barn och ungas läsande
för att motverka tendensen av minskat läsande. Att främja nyttjandet av kommunens
bibliotek i tidig ålder kan kopplas till delmål 1.2 Minska fattigdomen med minst 50 %.
Indikatorer från Kolada
Mål 1 Avskaffa fattigdom

2016

2017

2018

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%)

4,8

5,6

5,0

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd,
andel (%) av befolkningen

0,5

0,6

0,7

Invånare 18-64 år med låg inkomst, andel (%)

12,6

13,5

Ekonomiskt utsatta äldre 65+, andel (%)

10,6

9,6

Övriga nyckeltal

Bakgrund
Varje stat har en skyldighet att försäkra sina medborgares tillgång till tillräcklig och
näringsriktig mat, vilket är en mänsklig rättighet. I Sverige finns god tillgång till mat
men problem finns kopplat till övervikt, näringsfattig mat, ohälsosamma matvanor och
en livsmedelskonsumtion med stort matsvinn och förluster i värdekedjan. Exempel på
utmaningar är hur information kan spridas för att motverka kost- och nutritionsproblem
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2019
0,6

2020

samt strategier för att minska köttkonsumtionen. Delmålen inom hållbarhetsmål 2
understryker även jordbrukets betydelse för vår framtida livsmedelsförsörjning vilket
ger stor betydelse kring om vi stöttar beslut att bygga på jordbruksmark eller inte.

Exempel på kopplingar till kommunens verksamheter
Tjörns tre bolag lyfter tydliga kopplingar till hållbarhetsmål och tillhörande delmål.
THAB exemplifierar variationen av vad deras färjor transporterar såsom arbetare,
skolbarn och affärsgods samt hur samhällsfunktionen kopplar till en mängd
hållbarhetsmål. Leverans av matlådor i hemtjänsten till äldre på öarna och möjligheten
att bo lokalt och pendla kollektivt kan hjälpa till att exempelvis bidra till:

•
•
•

Hållbarhetsmål 2 – Ingen hunger
Hållbarhetmål 4 – God utbildning för alla
Hållbarhetsmål 11 – Hållbara städer och samhällen

Indikatorer från Kolada
Mål 2 Ingen hunger

2016

2017

2018

2019

Invånare med fetma, andel (%)

16

Ekologiskt odlad åkermark, andel (%)

26

25

26

17

23,0

27,6

23,8

Övriga nyckeltal
BMI lägre än 22 i särskilt boende, andel
(%)

Bakgrund
En god hälsa grundas i och påverkas av individens egna val, livsvillkor och
levnadsförhållanden. Likaså grundas välviljan i att bidra till ett tryggt och sammanhållet
samhälle om vi är friska och känner tillit till varandra. Delmålen i hållbarhetsmål 3
lyfter bland annat upp det förebyggande arbetet att främja psykisk hälsa och
välbefinnande. Att öka fysiskt och psykiskt välbefinnande kan ske genom att underlätta
för alla att delta i fysiska aktiviteter, främja friluftslivet och olika typer av berikande och
rekreerande upplevelser. Åtgärder att förebygga och behandla skadligt missbruk av
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2020
17
27

alkohol, narkotika och andra droger är en ytterligare en viktig del i folkhälsoarbetet
tillsammans med åtgärder för att utrota epidemier och bekämpa smittsamma sjukdomar.

Exempel på kopplingar till kommunens verksamheter
Både Socialförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen beskriver tydliga
kopplingar till det tredje hållbarhetsmålet. De båda förvaltningarna har även genomfört
egna kartläggningar kring kopplingar till de 17 hållbarhetsmålen innan denna
kommunövergripande kartläggning skrevs. Detta arbete beskrivs ha synliggjort och
förtydligat hur förvaltningarna redan bidrar till måluppfyllelse men även hur de kan
arbeta framöver för att bidra ytterligare.
Indikatorer från Kolada
Mål 3 Hälsa och välbefinnande

2016

Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)

2017

74

2018

2019

73

73

Medellivslängd kvinnor, år

84,8

84,9

84,6

84,8

Medellivslängd män, år

82,1

82,2

81,8

81,7

Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom
samt beteendestörningar, andel (%)

55,1

49,0

46,9

Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv

2 538

2 332

2 425 2 419

Antibiotikaförsäljning, recept/1000 inv

326,2

319,4

323,7

Bakgrund
Under barn och ungdomsåren utvecklas våra förutsättningar för ett gott liv. Möjligheten
att förstå, forma och påverka sin omvärld bygger på om vi fått förutsättningar för en god
psykisk och fysiskt hälsa under uppväxten. Delmålen inom hållbarhetsmål 4 beskriver
vikten av förebyggande insatser och hur rätt medel och stöd i livets tidigare skeden kan
resultera i stora samhällsekonomiska besparingar. För att lyckas behöver barn och ungas
förutsättningar att ta till sig en god utbildning säkras. Med lärandeutmaningarna följer
även utmaningen att motverka särbehandling av barn och unga med funktionsvariation,
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2020

281,0

särbehandling mellan könen eller andra brister i jämställdheten som riskerar bidra till
fortsatt kunskapsskillnad mellan könen.

Exempel på kopplingar till kommunens verksamheter
Barn- och utbildningsförvaltningen förklarar att ämnen tätt sammanlänkande med
Agenda 2030 och hållbar utveckling finns i skolans ämnesområden såsom
samhällsvetenskap, geografi, kemi och naturvetenskap. Ett sätt att bygga ännu mer
kunskap och kompetens kopplat till de globala hållbarhetsmålens odelbarhet lyfts även.
Om ytterligare ansträngningar görs för att integrera hållbar utveckling som röd tråd i
utbildningen, skulle hållbarhetsfrågorna kunna genomsyra alla ämnen från olika
perspektiv. Barn- och fritidsförvaltningen ser då mer eller mindre starka kopplingar till
samtliga hållbarhetsmål då läroplanen berör ämnen för hela samhällsutvecklingen.
Kultur- och fritidsförvaltningen har likväl många kopplingar som är svåra att göra
rättvisa i ett kortfattat stycke. För att lyfta några exempel finns arbetet med ”Stärkt barn
& ungdomskultur, handlingsplan 2016-2020” som omfattar de många aktiviteter och
åtgärder som görs för att erbjuda barn och unga ett rikt utbud på kulturella möjligheter.

Exempel på samverkan och metoder från handlingsplanen är:

•
•
•
•

Samverkansgrupp för barn- och ungdomskultur (SURR),
Kulturombud
Kulturpedagogpoolen
Triogrupper

Indikatorer från Kolada
Mål 4 God utbildning för alla

2016

Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%)

2017

2018

2019

75

74

74

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun,
andel (%)

88,4

87,5

88,5

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel
(%)

80,3

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)

71,6

75,2

77,6

Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar
2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)

83,6

79,3

85,5

Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%)

37,3

37,9

38,1

38,6

Heltidstjänster med förskollärarlegitimation, kommunal regi, andel
(%)

35

36

40

Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i
minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel (%)

78,3

86,1

79,8

156

85,8
67,7

75,0

Övriga nyckeltal
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74,7 77,7

76,1
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Bakgrund
Jämställdhet är i sig en grundförutsättning för både hållbar och fredlig utveckling.
Flickor, pojkar, män och kvinnor ska ha samma möjligheter, villkor och rättigheter att
själva forma samhällets utveckling och sina egna liv innan jämställdhet uppnås.
Delmålen behandlar hur diskriminering och våld mot kvinnor och flickor ska avskaffas.
Olika former av våld i nära relationer är ett exempel. Fortsättningsvis behövs mer
fokuserade insatser för att motverka de skillnader som finns i lön mellan könen och
diskriminering i andra former som motverkar jämställda möjligheter att delta och
påverka i det offentliga rummet och arbetsplatsen.

Exempel på kopplingar till kommunens verksamheter
Alla förvaltningar och bolag betonar jämställdhetsarbetet ur olika perspektiv då
sammansättningen av verksamheternas olika målgrupper varierar. Vad som är
gemensamt för alla bolag och förvaltningar är dock uppgiften att behandla medarbetare
och medborgare med respekt och säkerställa att kommunen som arbetsplats lever upp
till hållbarhetsmålet.
Indikatorer från Kolada
Mål 5 Jämställdhet

2016

Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%)

2017

2018

2019

2020

50

49

50

49

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

29,6

28,3

30,2

30,9

30,0

Tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män,
andel av antal dagar (%)

41,1

40,1

39,3

38,4

39,6

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

74,1

74,3

75,3 74,3
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Bakgrund
Långsiktigt och hållbart nyttjande av vattentillgångar är en grundläggande förutsättning
för allt liv. Förutom att tillgodose allas grundbehov av rent dricksvatten så används
vatten i energi- och livsmedelsproduktion vilket innebär att enbart brist på rent vatten
kan orsaka nationella kriser och globala konflikter. Delmålen understryker vikten av att
bevaka vattenstatusen för att skydda ekosystem och människans hälsa.
Gränsöverskridande samarbeten är en annan förutsättning för att säkerställa hållbart
uttag av sötvatten i alla sektorer.

Exempel på kopplingar till kommunens verksamheter
Samhällsbyggnad beskriver sig se särskilt tydliga kopplingar mellan sin verksamhet och
hållbarhetsmålen:

•
•
•

Hållbarhetsmål 6 – Rent vatten och sanitet
Hållbarhetmål 11 – Hållbara städer och samhällen
Hållbarhetsmål 12 – Hållbar konsumtion och produktion

VA-frågorna kopplar tydligt till Hållbarhetsmål 6 – Rent vatten sanitet med tanke på
förvaltningens arbete med resurshållning, spillhantering och rening av vattnet på Tjörn.
Hållbarhetsmål 11 – Hållbara städer och samhällen blir särskilt relevanta i alla möten
med exploatörer där miljö- och hållbarhetsperspektiv utreds innan ingrepp görs i Tjörns
landskap. Samhällsbyggnadsförvaltningens arbete med avfallshantering berör också
Hållbarhetsmål 11 men beskrivs även koppla till hållbarhetsmål 12 – Hållbar
konsumtion och produktion då mer medvetna val av produkter och tjänster kan minska
vilken mängd och typ av avfall som behöver hanteras, sorteras och återvinnas i
kommunen.
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Indikatorer från Kolada
Mål 6 Rent vatten och sanitet

2016

Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%)
Sjöar med god ekologisk status, andel (%)
Vattendrag med god ekologisk status, andel (%)
Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ
status, andel (%)

Sida 18
Tjörns kommun
160

2017
83,3

2018
66,7

2019

2020

50,0

100,0 100,0

100,0

100,0

100,0

0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

Bakgrund
Tillgång till moderna och förnybara energikällor som sol, vind och vattenkraft kan anses
vara god i Sverige men stora ansträngningar behövs för att hinna göra omställningen
som krävs för en hållbar utveckling. Sverige har möjligheten att vara ett föregångsland i
en värld där olja, kol och gas fortfarande står för 80 % av den dagliga
energiförbrukningen. Delmålen i hållbarhetsmål 7 förtydligar att investeringar i
energiinfrastruktur och ren energiteknik behöver stöttas för att omställning ska kunna
ske. Informerade och medvetna val av energikällor är fullt nödvändiga tillsammans med
energieffektiva rutiner i alla sektorer. Innovativa lösningar för att minska utsläpp från
transporter är en tydlig utmaning.

Exempel på kopplingar till kommunens verksamheter
THAB blev även nyligen klara med sitt miljöledningssystem utifrån kravet från
Västtrafik. Kopplat till uthyrningen av mark till Wallhamn AB lyfter THAB även
utmaningen att få till laddstolpar för elbilarna som fraktas in och underhålls i området.
TBAB belyser exempelvis arbetet att minska energianvändningen i de kommunägda
fastigheterna genom modernisering och optimering av de äldre fastigheterna. Att bygga
energieffektivt vid nyproduktion utgör ett annat exempel och TBAB arbetar även för att
öka andelen fastigheter med solenergi/batterilagring genom att undersöka
förutsättningarna för solceller.
Indikatorer från Kolada
Mål 7 Hållbar energi för alla

2016

Elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund (SAIDI),
minuter/kund

2017

75

278

25

29

2018

766 169

Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor inom det
geografiska området, andel (%)
Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området,
MWh/inv
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2019

20

2020

Bakgrund
Att främja ekonomisk stabilitet, hög sysselsättningsgrad och anständiga arbetsvillkor är
viktiga faktorer för en hållbar utveckling. Idag tvingas dock grupper som utrikesfödda
och endast förgymnasialt utbildade in i osäkra anställningar med oanständiga
arbetsvillkor. Delmålen för hållbarhetsmål 8 tillskriver stort värde vid arbetsgivarens
ansträngningar att tillgodose sina anställda med kompetensutvecklingsmöjligheter och
trivsel på arbetsplatsen. Utöver ekonomisk produktivitet, diversifiering och teknisk
uppgradering understryks det att gamla tankemönster som sammankopplar ekonomisk
tillväxt med miljöförstöring behöver brytas.

Exempel på kopplingar till kommunens verksamheter
Samtliga bolag och förvaltningar lyfter vikten av att satsa på långsiktiga och hållbara
lösningar i samhällsutvecklingen och kommunen behöver säkerställa att rätt kompetens
finns för denna utmaning. Ett exempel på kommunens interna arbete att säkra denna
kompetens är den nuvarande kommunövergripande kompetensförsörjningsplanen.
Medarbetarenkäten är också ett exempel på medel för att möta personalens behov och
utföra ständigt förbättringsarbete.
Indikatorer från Kolada
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk
tillväxt

2016

Bruttoregionalprodukt (BRP), kr/inv

273 871 283 977 277 101

Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar,
andel (%)

7,5

6,0

6,0

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%)

85,5

85,9

85,9

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av bef.

1,3
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2017

2018

1,2

2019

2020

84,9
1,4

Bakgrund
Infrastrukturen kan sägas utgöra samhällstommen som kan underlätta för miljövänliga
och hållbara livsstilar och därigenom påverka hur effektivt de globala hållbarhetsmålen
kan uppnås. Delmålen framhäver bland annat vikten av politik som främjar hållbar
industriell utveckling, produktivitet samt tillgång till moderna ekonomiskt överkomliga
energitjänster. Effektiv resursanvändning behövs tillsammans med fysiska och digitala
plattformar där innovation kan frodas. Exempel på ansvarstagande är att främja
satsningar på digitalisering och hållbara transportsystem samt stötta utvecklingen av
motståndskraftig infrastruktur.

Exempel på kopplingar till kommunens verksamheter
Majoriteten av förvaltningarna och bolagen beskriver hur Corona-pandemin gett
digitaliseringsarbetet en skjuts och många upplever en ökad kunskap kring
digitaliseringens möjligheter. Ett ökat användande av digitala möten är ett tydligt
kommunövergripande exempel som även kan medverka till ett minskat behov av
tjänsteresor.
Indikatorer från Kolada
Mål 9 Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur

2016

Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel
(%)
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI
Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%)
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2017

2018

2019

2020

39,9

48,3

66,0

69,9

72

77

76

68

64,3

71,3

77,4

Bakgrund
Klyftor mellan grupper och individer på grund av social status, ekonomiska tillgångar,
etnicitet, kön och ålder tenderar att öka. Särskilt den inkomstrelaterade ojämlikheten har
ökat vilket kan skada tilliten till Sverige som ett välfungerande demokratiskt samhälle.
Bostads- och arbetsmarknadssegregation är ett exempel på detta som riskerar att
inskränka folkets vilja att bidra i ett land som man upplever inte ger något tillbaka.
Delmålen i hållbarhetsmål 10 belyser exempelvis hur man behöver säkerställa system
och åtgärder för att öka inkludering och deltagande kopplat till samhällsutvecklingen.
Att ta ansvar kan innebära att verka för inkluderingen av människor i det politiska,
sociala och ekonomiska livet oavsett vilken bakgrund man har.

Exempel på kopplingar till kommunens verksamheter
Barnkonventionens artikel 12 lyfter alla barns rätt att uttrycka sin åsikt vilket
exempelvis återspeglas i Kultur- och fritidsförvaltningens arbete med ”Ungdomsdialog”
som används för att öka ungas möjligheter till inflytande och delaktighet. Den
Strategiska samverkansgruppen (SoS) utgör även ett exempel på arbete som utförs för
att minska utanförskap. Detta då SoS arbetar förebyggande för att motverka utanförskap
vilket exempelvis kan handla om att känna sig utesluten baserat på sin ålder,
funktionsnedsättning, kön, ursprung, religion eller ekonomisk ställning. Kultur- och
fritidsförvaltningens nyttjande av ”Cultural Planning” utgör ännu ett exempel på hur
man verkar för att stärka delaktighet, inflytande och medbestämmande.
Indikatorer från Kolada
Mål 10 Minskad ojämlikhet

2016

Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får
bestämma om saker som är viktiga, andel (%)
Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar)
20-64 år, vistelsetid 4-6 år, andel (%)
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22

2017

2018

2019

21
71

2020
19

73
76,0

89

Bakgrund
För att framtidens städer och samhällen ska vara hållbara behöver dagens stadsplanering
och beslut kring nybyggnationer och upprustningar ha hållbarhetsperspektiv i åtanke.
Det som byggs idag och står kvar om 20-50 år eller ännu längre kan bara byggas rätt nu
vilket sätter krav på att tankar kring inkludering, motståndskraft och säkerhet finns med
från början. Delmålen förtydligar att hållbar samhällsplanering kräver styrning på flera
nivåer samtidigt och samarbete mellan sektorer såsom den kommunala, regionala och
nationella nivån.

Exempel på kopplingar till kommunens verksamheter
Samhällsbyggnad lyfter att byggandet av en ny skolstruktur är ett tydligt fokus i nuläget
och betonar vikten av att inkludera så många berörda aktörer som möjligt i rätt skeden.
Många hållbarhetsmål kan knytas till byggandet av en ny skola och gränsöverskridande
samarbete och samtal kommer krävas för att komma till insikt om vilken lösning som är
bäst för Tjörn. Verksamheter som Barn- och utbildning, Samhällsbyggnad och MEX
kan exempelvis behöva begrunda frågor kring cykelvägar, upptagningsområden,
trygghet och säkerhet byggande på åkermark eller inte, materialval till bygget och
lokalutformning.
Indikatorer från Kolada
Mål 11 Hållbara städer och samhällen

2016

2017

2018

2019

Demografisk försörjningskvot

0,90

0,92

0,95

0,96

Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel
(%)

23,4

22,8

21,7

21,4

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg/inv

44,0

38,8

40,5

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg
Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom).
kg/inv
Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom), kg
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685 450 613 180 644 920
3,38

3,14

3,04

52 750

49 590

48 420

2020

Bakgrund
Under hålbarhetsmål 12 berörs strategier och verktyg för att uppnå mer hållbara
konsumtion- och produktionsmönster. För att senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning
och effektivt resursutnyttjande behöver exempelvis matsvinnet halveras per person samt
genom hela produktions- och konsumtionsledet. Mängden avfall behöver minskas
genom förebyggande åtgärder samt återanvändning och återvinning av befintliga
resurser. Samtidigt krävs kunskapsspridning för att öka medvetenheten kring hur våra
konsumtionsval påverkar vår omvärld för att uppmuntra övergången till hållbarare
livsstilar. Exempel på ansvarstagande är främjande av offentliga upphandlingsmetoder
som beaktar etik och miljömässiga värden genom produktions- och konsumtionsledet.

Exempel på kopplingar till kommunens verksamheter
TBAB sammanfattar några av sina bidrag gentemot:

•
•
•

Hållbarhetsmål 7 – Hållbar energi för alla
Hållbarhetmål 11 – Hållbara städer och samhällen
Hållbarhetsmål 13 – Bekämpa klimatförändringen

Kopplingarna görs tydliga i och med valen av material, energileverantörer och
underhållningsmetoder för fastigheter. Att anställa de som står längre ifrån
arbetsmarknaden samt ställa krav på miljö- och rättvisemärkt i upphandling för kost är
andra exempel som lyfts kopplat till både TBAB och TMÅAB.
Indikatorer från Kolada
Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person

2016

2017

2018

589

603

563

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl.
biologisk behandling, andel (%)

39

42

39

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)

20
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31

2019

20

2020

Bakgrund
Att motverka klimatförändringen som människan orsakar är essentiellt i bemötandet av
världens utmaningar med tillgång till rent vatten, livsmedelstrygghet, mänsklig
säkerhet, jämställdhet, hållbart nyttjande av naturresurser samt hälsa och ekonomisk
tillväxt. Delmålen lägger vikt vid behovet av utbildning och medvetengörande av
klimatförändringarnas effekter. Människan behöver begränsa sin negativa
klimatpåverkan och hitta lösningar kring hur samhällen kan skyddas genom anpassning.
Beredskap för extrem torka eller översvämning är några exempel. Politik som integrerar
klimatåtgärder i övergripande strategier och planering behöver därför lyftas. Kommande
och pågående klimatförändringar slår hårt mot de minst utvecklade länderna med
sårbara befolkningsgrupper.

Exempel på kopplingar till kommunens verksamheter
Kommunstyrelsen lyfter sin roll som samlande aktör i arbetet med Agenda 2030 och
vikten av ambitionen att visa sig ännu mer drivande och transparent, exempelvis kopplat
till att förverkliga målet med fossilfritt till 2035 kopplat till Hållbarhetsmål 13 –
bekämpa klimatförändringen. Tilläggsvis, mäter TMÅAB också hur stor
klimatpåverkan (mängden växthusgas) som produktionen av olika livsmedel har.
Genom att sedan upphandla råvaror med låga utsläpp minskar bolaget den negativa
klimatpåverkan per måltid.
Indikatorer från Kolada
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

2016

2017

2018

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv.

3,32

3,23

3,11

51 815

51 002

49 528

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)

54,3

58,1

Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska
området, (%)

20,4

Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv

905,3

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv
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2019

2020

56,6

52,7

40,3

17,6

16,2

15,4

906,3

882,1

838,5

Bakgrund
För att uppnå hållbart nyttjande av havet och de marina resurserna behövs fortsatt arbete
med att förhindra destruktiva fiskemetoder, utfiskning, nedskräpning, föroreningar samt
övergödning av näringsämnen. Arbete behöver istället ske för att skydda och restaurera
kustnära och marina ekosystem. Delmålen understryker att ett hållbart uttag av resurser
från havet innefattar effektiv fångstreglering och åtgärder för att stoppa olagligt fiske.
Att säkra beslut om kvoter som är inom gränserna för vad ekosystemen klarar av
understryks även. Exempel på ansvarstagande är att välja MSC-märkta varor samt
säkerställa möjligheter för småskaliga icke-industriella fiskare att ha sin plats på
marknaden.

Exempel på kopplingar till kommunens verksamheter
Delmål ”14.4 Främja hållbart fiske” understryker bland annat arbetet att minska
överfiske och användning av destruktiva fiskemetoder, såsom trålning, vilket TMÅAB
bidrar till genom att inhandla MSC-märkta varor.
Indikatorer från Kolada
För detta delmål finns inte några indikatorer på kommunnivå.
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Bakgrund
Jordens förmåga att bära den nuvarande och framtida välfärden beror på vår vilja och
förmåga att bevara den biologiska mångfalden, en mångfald som utgör världens enda
livsuppehållande system. Delmålen framhåller exempelvis åtgärder som att göra aktiva,
medvetna och informerade livsstilsval. Val som motverkar samhällsaktörers möjligheter
att fortsätta livnära sig genom att förstöra naturliga livsmiljöer och skada artrikedomen,
exempelvis genom tjuvjakt av utrotningshotade arter. De obeskrivliga värden som den
biologiska mångfalden och ekosystemen utgör behöver framhävas mer tydligt och
integreras i lokala planerings- och utvecklingsprocesser. På lokal nivå kan det
exempelvis innebära långsiktig förvaltning av vandringsleder, naturreservat och
jordbruksmark.

Exempel på kopplingar till kommunens verksamheter
Samhällsbyggnadsförvaltningen lyfter kopplingen mellan förvaltningen av naturresurser
och var och hur man väljer att bygga ut samhället och infrastrukturen på Tjörn.
Samhällsbyggnadsförvaltningen betonar återigen vikten av att utreda miljö- och
hållbarhetsperspektiv inför möten med exploatörer. TMÅAB lyfter möjligheterna att
påverka markanvändning och produktionsprocesser genom medveten upphandling av
ekologiska och/eller närodlade produkter. Här understryks det att Tjörns upphandling
påverkar ekosystem och biologisk mångfald lokalt såväl som globalt.
Indikatorer från Kolada
Mål 15 Ekosystem och biologisk
mångfald

2016

Skyddad natur totalt, andel (%)

2017
9,5
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2018
9,5

2019
9,6

2020

Bakgrund
Transparenta institutioner och ansvarsfull samhällsstyrning är en grundförutsättning för
känslan av trygghet och tillit mellan människor. Hållbar utveckling uppnås effektivare i
fredliga samhällen utan våld och hot. Den sociala sammanhållningen är i sig ett mål och
samtidigt ett medel för framgång. Delmålen tar upp behoven av att verka mot
korruption, mutor och känslan av otrygghet i samhällsstrukturen. Ansvarstagande
åtgärder kan inkludera att öka möjligheten till delaktighet och medskapande
tillsammans med medborgare i samhällsutvecklingen. Vikten av att ge tydlig
information och hålla dialog kring medborgares tankar och upplevelser är ett annat
exempel på hur ökat förtroende, transparens och nöjdhet kan uppnås.

Exempel på kopplingar till kommunens verksamheter
Medborgarenkäten lyfts av kommunstyrelsen som ett exempel på arbete mot delmål
”16.7 Säkerställ ett lyhört, inkluderande och representativt beslutsfattande”. Metoden
”Cultural planning” utgör ett tydligt exempel på hur kommunen uppmuntrar till
invånardialog.
Indikatorer från Kolada
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen
Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel
(%)
Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv
Förstagångsväljare som röstade i senaste
kommunfullmäktigevalet, andel (%)
Verksamhetens resultat kommun, andel (%) av skatter och
statsbidrag
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2016

2017

14

2018

2019

15

2020
19

590

355

396

431

81

81

84

84
0,6

84

Bakgrund
Utvecklade samarbeten både inom och mellan länder kommer behövas för att hantera
omfattningen och ambitionen av Agenda 2030. Riktade ansträngningar för att bygga
starkare kopplingar mellan lokal, nationell och global nivå krävs för att främja det
kunskaps- och kompetensutbyte som behövs för att möta utmaningarna. Delmålen
understryker just att ingen kan bära ansvaret själv utan att regeringar, kommuner,
civilsamhälle och privata sektorn och andra samhällsaktörer behöver samverka och
bygga partnerskap för att uppnå de 17 globala hållbarhetsmålen. En grundutmaning i
arbetet är att verka för en samstämmig politik och tvärsektoriell förståelse och syn på
hållbar utveckling. Genom att öka förståelsen för hur samhällets olika aktörer kan bidra
till måluppfyllelse av Agenda 2030 blir det möjligt att formulera fler handfasta
problemformuleringar i det kommande arbetet.

Exempel på kopplingar till kommunens verksamheter
Alla kommunens förvaltningar och bolag ger exempel på flertal interna och externa
samarbeten som alla kopplar till hållbarhetsmålen på varierade sätt, antalet relevanta
samarbeten är för omfattande för att sammanställa kort under detta stycke. Delmål
”17.17 Uppmuntra effektiva partnerskap” kan tydligt kopplas till kommunens alla
samarbeten och partnerskap. Detta då delmålet betonar vikten av att uppmuntra och
främja effektiva offentliga och offentlig-privata partnerskap. Partnerskap med det civila
samhället och andra privata intressenter utgör exempel på hur kunskap och erfarenhet
kan både delas och spridas för att utmaningarna inom Agenda 2030 ska kunna bemötas
på ett mer samlat och effektivt sätt.
Indikatorer från Kolada
Hållbarhetsmål 17 beskriver hur Agenda 2030 ska kunna genomföras som helhet och
saknar därför nyckeltal i Kolada.
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3.3

Omvärldsbevakning

3.3.1 Hur arbetar andra kommuner med Agenda 2030?
Andra kommuner är precis som Tjörn mitt uppe i sitt arbete att implementera Agenda
2030. På vilket sätt detta sker och hur långt man kommit varierar samtidigt mellan
kommunerna. En omvärldsbevakning har därför genomförts för att synliggöra andra
kommuners framgångar och utmaningar med olika strukturer och upplägg kring arbetet
med Agenda 2030. Syftet är att dra lärdomar från hur kommunerna närmat sig denna
utmaning och ge ytterligare kontext till vilka lösningar som kan vara passande i
förverkligandet av Agenda 2030 i Tjörns kommun.
De kommuner som kontaktas och deltagit i denna kartläggning är:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ale kommun
Alingsås kommun
Härryda kommun
Lerum kommun
Lidköping kommun
Marks kommun
Mölndals kommun
Uddevalla kommun
Ulricehamns kommun

Urvalet baseras i första hand på existerande geografisk närhet, existerande kontaktnät
och samarbeten kopplat till hållbar utveckling.
Gemensamt för alla kommuner är en klar insikt att man redan bidrar till många av de
169 delmålen via ordinarie verksamhet. Det som skiljer sig mellan kommuner är främst
på vilket sätt man valt att ta in hållbarhetsmålen i verksamheterna. Det vill säga hur
ansvar och mandat kring arbetet fördelas och på vilken nivå, hur styr- och måldokument
förtydligar arbetet samt hur arbetet relateras till existerande verksamhetsstrukturer.

3.3.2 Två förhållningsätt till Agenda 2030
Vissa kommuner kan sägas befinna sig ett ”uppstartsläge”, ett läge som kännetecknas av
kartläggningsarbete och nulägesanalyser kring kopplingar mellan hållbarhetsmål och
kommunens arbete. Det finns också kommuner som kan sägas befinna sig i framkant
där tydliga strukturer kring Agenda 2030-arbetet existerar. Utan innebörders ordning
kan Härryda, Ale, Alingsås, Lidköping, Lerum, Mölndal och Marks kommun utgöra
exempel på kommuner som i varierande grad ligger mer i framkant medan Ulricehamn
och Uddevalla befinner sig närmare ett ”uppstartsläge”.
För att förtydliga syftar ”uppstartsläge” inte på hur mycket en kommun bidrar till
hållbarhetsmålen i nuläget, utan snarare syftas det till vilken grad man hunnit identifiera
kopplingarna mellan sin verksamhet och hållbarhetsmålen och skapat strukturer för att
mäta och följa upp uppfyllelse av hållbarhetsmålen specifikt.
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En annan grundläggande skillnad mellan kommunerna handlar om på vilket sätt
politiken antagit Agenda 2030 i den lokala kontexten. Skillnaderna i ställningstagande
kan förenklat delas upp i två perspektiv. Antingen antas Agenda 2030 som ett samlande
och vägledande ”paraply” för hela den kommunövergripande verksamheten, ett
perspektiv där hållbarhetsmålens odelbarhet tas på fullt allvar och tidigare
arbetsstrukturer utmanas. Alternativt antas perspektivet där hållbarhetsmålen förväntas
bli hanterade inom kommunens redan existerande strukturer. Exempel på detta är att
särskilda hållbarhetsmål ses matcha kompetensen och ansvarsområden inom en
förvaltning. Att dela upp och sortera in hållbarhetsmålen inom kommunens
övergripande mål, motsvarande Tjörns tre inriktningsmål, kan då utgöra exempel på hur
en uppdelning kan ske gentemot kommunens olika verksamheter. I detta fall en
uppdelning baserad på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.
De båda förhållningssätten kan förenklas till en skala där ena sidan står för
kommunövergripande enighet, konsensus och engagemang mellan politiker och
tjänstemän, ett mer toppstyrt upplägg. Den andra sidan representerar ett mer traditionellt
förhållningssätt där existerande personer eller arbetsgrupper med matchande kompetens
förväntas hitta lösningar på egen hand. Här beskrivs utmaningar som varierad tillgång
till resurser, gränsöverskridande samarbeten och incitament att överbrygga
stuprörsstrukturer.

3.3.3 Hur organiseras arbetet med Agenda 2030?
Ale kommun
Ale kommun arbetar aktivt med Agenda 2030 och beskriver exempelvis framgång i det
lokala arbetet i dokumentet ”Alesamhällets utveckling”, där utvecklingen i kommunen
beskrivs utifrån de 17 globala hållbarhetsmålen. Ett annat exempel är arbetet som
inleddes år 2018 med ”Ale i 360 grader”, en perspektivinsamling där över 200
medborgare varit med (inklusive politiker och tjänstepersoner) för att lyfta vilka frågor
de anser av särskild tyngd för kommunens framtid. Initiativet grundade sig i en enighet
hos politikerna att man behöver minska avståndet mellan politiker, medborgare och
tjänstemän för att nå framgång i arbetet med Agenda 2030. Nyligen har politiken valt ut
och prioriterat följande hållbarhetsmål:

•
•
•
•
•
•

Hållbarhetsmål 3 – Hälsa- och välbefinnande
Hållbarhetsmål 4 – God utbildning för alla
Hållbarhetsmål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbarhetsmål 11 – Hållbara städer och samhällen
Hållbarhetsmål 13 – Bekämpa klimatförändringen
Hållbarhetsmål 17 – Genomförande och globalt partnerskap

De fem förstnämnda målen har fördelats ut till varsin sektorchef. Sektorcheferna har i
sin tur processledarstöd som förses av personal från Strategi- och
uppföljningsavdelningen. Kommunens arbete förtydligas exempelvis i
verksamhetsplaner, budget och kopplas ofta ihop med tillitsbaserad styrning och
ledning. En övergripande strategi är att arbeta med större team med flera mål för att
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undvika att falla tillbaka in i existerande stuprörsstrukturer. Uppföljning av Agenda
2030 sker mål för mål i både delårs- och årsredovisning.
Agenda 2030-arbetet har inte någon särskilt avsatt budget.

Härryda kommun
Härryda kommun sticker tydligt ut som exempel på en kommun antagit Agenda 2030
som vägledande för hela verksamheten. Här är arbetet integrerat i ordinarie styrmodell
och samtliga chefer är ansvariga för att arbeta med de hållbarhetsfrågor som är relevanta
utifrån respektive verksamhets grunduppdrag. Ansvaret för arbetet med Agenda 2030
ligger under kommunstyrelsen och leds av utvecklingschefen. Ett Agenda 2030-team är
tillsatt att stötta samtliga sektorer och verksamheter i arbetet med Agenda 2030. Teamet
består av tre utvecklingsledare med kompetens inom miljö, folkhälsa och hållbar
utveckling, en kompetensgrund som är tänkt att återspegla de tre
hållbarhetsperspektiven.
I december 2019 antogs ”Strategisk plan för Agenda 2030 2.0” av ett enat
kommunfullmäktige i Härryda. Denna plan beskriver bland annat sju strategier och fyra
särskilda insatsområden där kommunen behöver kraftsamla för att bidra till ytterligare
till måluppfyllelse. De fyra insatsområdena är:

•
•
•
•

Fossilfri kommun 2030
Fokus på psykisk hälsa
Stärka den biologiska mångfalden
Öka ungas delaktighet

I planen tydliggörs det att kommunen ska sträva efter att tänka utifrån samtliga 17
globala mål men att sedan prioritera insatser utifrån dessa insatsområden. Vilket innebär
att man inte gör någon uppdelning av hållbarhetsmålen utifrån ansvarsområden inom
verksamheter och sektorer. Detta motiveras av Agenda 2030 mycket tydligt beskriver
att målen är odelbara och att en uppdelning snarare skulle verka kontraproduktivt.
Istället har ”Forum för hållbar utveckling” skapats, ett tvärsektoriellt forum där
nyckelfunktioner möts för att hantera komplexa frågor som påverkar och påverkas av
olika verksamheter och olika insatser. I nuläget är totalt 20 tjänstepersoner med i
”Forum för hållbar utveckling” där exempel på tjänstefunktioner är verksamhetschefer,
enhetschefer, utvecklingsledare och funktionschefer. Samtliga sektorer i förvaltningen
är representerade i (Härryda kommun består av en förvaltning). Sektorerna är följande:
Samhällsbyggnad, Socialtjänst, Utbildning, kultur och fritid samt Teknik och
förvaltningsstöd. Stödfunktionerna ekonomi-, personal- och utvecklingsfunktionen är
också representerade.
Årlig budget för Agenda 2030-arbete är för tillfället 350 000 kronor samtidigt som
arbetet med Agenda 2030 ofta finansieras med verksamheternas egen budget när det rör
den egna kärnverksamheten. Agenda 2030-teamets personella kostnader bekostas
därmed inte av den tidigare nämnda budgeten för Agenda 2030-arbete.
Framgång i arbetet följs upp årligen i en årsredovisning. Dessutom görs en mer utförlig
uppföljning vart fjärde år i form av välfärds- och miljöbokslut. Ambitionen är att dessa
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två ska slås samman till ett samlat hållbarhetsbokslut. Boksluten utgår från
indikatorerna i Kolada men kompletteras också med regional och lokal data.

Alingsås kommun
Alingsås kommun utgår sedan den 25 september 2019 från ”Alingsås kommuns policy
för hållbar utveckling utifrån FN:s Agenda 2030”. Policyn tydliggör kommunens
förhållningssätt till hållbar utveckling och definierar fem guidande principer för
implementering av hållbarhetsaspekter i all verksamhet. Alla politiker och
tjänstepersoner ansvarar för att säkerställa att hållbarhetsarbetet systematiskt
implementeras i respektive verksamhet. Policyn vänder sig till hela kommunkoncernen,
både nämnder och bolagsstyrelser. Policyn verkar styrande och genomsyrar all
planering, budgetering, upphandling, uppföljning och genomförande av kommunens
verksamhet. Nämnderna och bolagsstyrelserna har det yttersta ansvaret att
implementera policyn medan kommunstyrelsens ansvarar särskilt genom sin stödjande
funktion gentemot förvaltningar och bolag. Kommunstyrelsen följer även upp arbetet
utifrån policyn årligen i samband med årsredovisningen samt genom
internkontroll/internrevision. Den lokala implementeringen av de globala
hållbarhetsmålen beskrivs även som ett steg i att förverkliga ”Alingsås Vision 2040”.
Policyn togs fram med hjälp av en tvärpolitisk grupp och kommunens folkhälsostrateg,
MR-strateg (mänskliga rättigheter) och miljöstrateg. Dessa tre strateger driver arbetet
med Agenda 2030 tillsammans med kommunens säkerhetschef, miljöchef och
stabschefen vid KS. Denna ledningsgrupp har regelbundna avstämningsmöten och
jobbar efter ett årshjul med olika insatser där de för tillfället befinner sig i
kartläggningsfasen. Kommunstyrelsen står i nuläget för alla kostnader i det samlade
arbetet mot Agenda 2030 då ingen särskild budget är avsatt för detta. Inget samlat
”hållbarhetsbokslut” finns i nuläget utan framgång kopplat till de 17 hållbarhetsmålen
redovisas till politiken genom verksamheternas respektive styrdokument.

Mölndals kommun
Mölndals kommun har valt en annan väg där de nya övergripande målen för hela
kommunen som beslutades av fullmäktige i juni 2019 utgår som centrum för arbetet
med Agenda 2030. De politiska partierna har enas om direkta och indirekta kopplingar
mellan de 17 hållbarhetsmålen och följande övergripande mål:

•
•
•
•
•
•

Stärka förutsättningarna för växande näringsliv och arbetsmarknad
Säkerställa likvärdig utbildning av hög kvalitet som främjar livslångt lärande
Utveckla en växande och trygg stad, tätort och landsbygd med god infrastruktur
Främja och stödja självständigt, gott och aktivt liv för alla åldrar
Bedriva det miljö- och klimatarbete som krävs för långsiktigt hållbar utveckling
Mölndals stad är en attraktiv arbetsgivare (internt mål)

Fortsättningsvis, för luckra upp den traditionella målstyrningen har man valt att inte
fördela direkt ansvar för enskilda hållbarhetsmål till kommunens 10 förvaltningar.
Istället har minst en person med lämplig position och kompetens utsetts inom varje
förvaltning för att skapa analysteam med fokus på social- och miljömässig hållbarhet.
Dessa analysteam agerar sedan som ben ut i förvaltningarna som ska se till att Agenda
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2030 genomsyrar verksamheten. Kommundirektören har gett analysteamen uppdraget
att rapportera till ledningsgruppen om hur arbetet fortskrider.
Förutom uppföljningsarbete inom analysteamen så finns även mindre arbetsgrupper,
NMK nätverk (nätverk mål och kvalitet), med minst en representant från varje
förvaltning som bevakar analysteamens arbetsprocesser, ser till att det fungerar och
rapporterar eventuella problem till ledningsgruppen.
Arbetet med Agenda 2030 har ingen avsatt budget utan kostnader betalas för tillfället av
verksamheterna som driver utvecklingsarbetet.

Marks kommun
Marks kommun färdigställde år 2019 en kommunövergripande nulägesanalys där
kommunens verksamhet ställs i förhållande till de 17 hållbarhetsmålen. Syftet har varit
att kartlägga nuläget, ringa in utvecklingsområden för varje mål och ge
rekommendationer för fortsatt arbete. Nulägesanalysen har ett tydligt fokus att
synliggöra praktiska indikatorer från Kolada ur lokal kontext. Kommunen har även
samlat ett hållbarhetsteam bestående av en folkhälsostrateg, en miljöstrateg och två
sociala hållbarhetsstrateger. Utbildning av förvaltningschefer om Agenda 2030 sker
även samtidigt som den nya nulägesanalysen nyttjas som grund för diskussion.
Övergripande budgetdokument lyfter Agenda 2030 och hur kommunen ser sig ta sig an
utmaningarna. En tydlig strategi som beskrivs är att avveckla andra policys och
integrera dem i det nya med Agenda 2030. Att förenkla och förtydliga beskrivs som en
naturlig del av arbetet tillsammans med ett tydligt fokus på styrning och ledning i linje
med de 17 hållbarhetsmålen. Nuvarande utmaningar och arbetsområden är att inkludera
fler politiker, tjänstemän och medborgare. Här finns ambitionen att slå samman en ny
visionsprocess för kommunen med medborgardialog och ett arbete för bredare
förankring.
Agenda 2030 har ingen egen avsatt budget.

Lidköping kommun
I Lidköping kommun beskrivs ett liknande enat politiskt stöd kopplat till just fokus på
det sociala och miljömässiga perspektiven. ”Program för social hållbarhet 2018-2030”
och ”Miljöplan” beskrivs som vägledande dokument som både fördelar ut
hållbarhetsmål bland verksamheterna och beskriver hur man förväntas arbeta. Politiker i
kommunen beskrivs visa engagemang för Agenda 2030 och har samarbeten med
Zambias huvudstad Lusaka, ett utbyte som hjälpt politiker att hantera komplexiteten i
hur målen påverkar varandra i olika kontexter.
Samtidigt lyfts det att många utmaningar följer med att föra samman Agenda 2030 med
nuvarande strukturer och metoder i kommunen. En nuvarande utmaning beskrivs vara
att paketera om det arbete som redan finns. Denna process är aktuell just nu och
förhoppningen är att inte skapa nya grupper med otydliga mandat utan snarare använda
de strukturer och metoder som redan finns. Utbrett arbete finns exempelvis kring de
nationella miljökvalitetsmålen och de regionala miljömålen.
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Ingen specifik budget finns för tillfället till Agenda 2030. I nuläget inväntas ytterligare
signaler från politiken om hur arbetet ska struktureras och även här, likt Mölndals
kommun, betalas kostnader kopplat till Agenda 2030 av verksamheterna som driver
utvecklingsarbetet.

Lerums kommun
Lerums kommun har fler styrdokument som nämner Agenda 2030 men beskriver att
särskild styrning mot nyckeltalen inom Agenda 2030 saknas i nuläget. En central
utvecklings- och hållbarhetsenhet finns som driver projekt och följer upp arbete kopplat
till Agenda 2030 när detta efterfrågas. Gruppen följer upp kommunens arbete utifrån de
tre hållbarhetsdimensionerna och sköter den centrala samordningen, vilket i nuläget
främst innefattar social hållbarhet som exempelvis jämställdhet och folkhälsa. Tre
centrala verksamhetutvecklare arbetar även specifikt med social hållbarhet (2
tjänstepersoner) respektive ekologisk hållbarhet (1 tjänstepersoner). En av KF:s
beredningar bedriver just nu ett arbete kring hur Agenda 2030 appliceras i styrningen av
kommunen.
Ingen budget är avsatt specifikt för arbete med Agenda 2030 i nuläget.

Uddevalla kommun
Uddevalla kommun beskriver ett upplägg där tjänstemännen får uppmaningen att
implementera Agenda 2030 utefter bästa förmåga. Politiken beskrivs inte ha presenterat
tydliga beslut kring hur arbetet ska gå till. Förvaltningar, verksamheter och
tjänstepersoner ser därför över hur hållbarhetsmålen kopplar till deras styr- och
måldokument och kan sägas befinna sig i en kartläggningsfas. Ingen specifik budget
finns för tillfället till Agenda 2030. Verksamheterna hanterar antingen kostnaderna
själva eller begär medel vilket då blir i konkurrerens med andra uppdrag.
För att skapa struktur i Agenda 2030-arbetet har Uddevalla kommun bjudit in
kommunikations- och utbildningsprojektet Glokala Sverige som är ett samarbete mellan
Svenska FN-förbundet och SKR. Glokala Sverige ska då hålla workshop för den högsta
ledningen i kommunen tillsammans med politikerna som ett tillfälle att samlas i frågan.

Ulricehamns kommun
Ulricehamns kommun skulle, likt Uddevalla kommun, kunna sägas befinna sig i en
”uppstartsläge” i förhållande till de ovannämnda kommunerna. Detta då kommunen
ännu inte tagit någon officiell ställning gentemot Agenda 2030. Ulricehamn kommun
beskriver att en praktikant nyligen färdigställt en nulägesbeskrivning av hela
kommunens verksamhet kopplat till hållbarhetsmålen. Nulägesbeskrivningen har inte
ännu kontrollerats fullständigt men den utmärkande slutsatsen har varit att kommunens
styrdokument träffar många av de 169 delmålen inom hållbarhetsmålen. Nuvarande
fokus på tjänstemanna-nivå beskrivs vara samverkan för att lyfta fynden från
nulägesbeskrivningen till politiker på ett passande sätt. Detta för att kunna närma sig
beslut kring hur Agenda 2030 ska hanteras i kommunen.
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4

Strukturförslag för det
kommunövergripande arbetet med
Agenda 2030

4.1

Strukturförslagets upplägg

Presentationen av strukturförslaget är uppdelat i två huvuddelar ”Grundförslag på
struktur” och ett antal ”Tillval”.
”Grundförslag på struktur” utgör en basal struktur som ska representera ett slags
grundpaket för det kommunövergripande arbetet. Grundpaketet kan liknas med en enkel
träeka, en blygsam liten båt med kapaciteten att både hålla kommunens Agenda-2030
arbete flytande och fungera som färdmedel från dagens Tjörn till framtidens Tjörn – de
hållbara möjligheternas ö.
De ”tillval” som följer är menade att representera en mängd valmöjligheter som kan
berika och finjustera grundförslaget utifrån vad som anses passande för Tjörns
kommun. Tillvalen presenterar ytterligare konkreta exempel på möjliga strukturer kring
Agenda 2030-arbetet. En liknelse för tillvalen kan vara olika hjälpmedel för träekan att
ta sig fram. Ska man välja till ett par åror, ett segel, en dieselmotor eller kanske måla dit
ett passande namn på ekan i alla regnbågens färger?
Inget utesluter att man exempelvis kombinerar grundpaketet med fler tillval, kombinerar
dem på olika sätt eller drar inspiration från russinen i kakan och skapar något nytt som
kan passa Tjörns förutsättningar på bästa sätt.

4.2

Strukturförslagets beståndsdelar

Kartläggningens ”Grundförslag på struktur” och ”Tillval” grundas i följande underlag:

1

2
3
4

Den föreslagna standarden ”Styrning och ledning för hållbar utveckling i
kommuner och regioner – Vägledning för genomförandet av FN:s Agenda 2030 för
hållbar utveckling”. Ett dokument som Svenska Institutet för Standarder (SiS) tagit
fram och som är på remiss under tiden när denna kartläggning författades.
Resonemang kring passande strukturer för Tjörns kommun baserat på de teman
som denna kartläggning genererat.
Lärdomar och insikter som kan hämtas ur denna kartläggnings omvärldsanalys.
Hållbarhetsprofilen som denna kartläggning genererat bidrar med ytterligare
diskussionsgrund.

För att förtydliga kommer den föreslagna standarden ”Styrning och ledning för hållbar
utveckling i kommuner och regioner – Vägledning för genomförandet av FN:s Agenda
2030 för hållbar utveckling” att agera som en grundstomme för ”Grundförslag på
struktur”.
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4.3

Grundförslag för struktur

Inledningsvis är det viktigt att understryka att det är originaldokumentet ”Styrning och
ledning för hållbar utveckling i kommuner och regioner – Vägledning för
genomförandet av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling” som i sin helhet utgör
grundförslaget för struktur i det kommunövergripande arbetet med Agenda 2030. Detta
originaldokument benämns hädanefter som ”standarden”.
Eftersom originaldokumentet där standarden beskrivs är mer än 30 sidor följer en
kortare sammanfattning av dess innehåll nedan för att ge en övergripande bild av det
huvudkoncept som presenteras.

4.3.1 Standardens processorienterade upplägg
Standarden utgår från grundtanken att det är helt nödvändigt att hållbarhetsarbetet måste
integreras med ordinarie styr- och ledningsprocesser.
Standarden har ett processorienterat synsätt och bygger på tankarna från den så kallade
PDCA-modellen2 (Plan, Do, Check, Act). Standarden har också tagit inspiration från
den av SKR framtagna modellen ”Styrsnurran”3.
I standarden har de roller som politiker, förvaltningar, verksamheter och andra
samhällsintressenter spelar i genomförandet av Agenda 2030 tydliggjorts. Ytterligare en
modell lyfts fram i standarden, en modell framtagen av OECD (Organisationen för
ekonomiskt samarbete och utveckling). Modellen består av åtta komponenter som
betraktas som framgångsfaktorer för att driva samstämmig politik för hållbar
utveckling.
Den förstnämnda PDCA-modellen är anpassad för att styra och leda mot hållbar
utveckling och agera som stöd i arbetet att integrera Agenda 2030 i kommuners
verksamheter. PDCA-modellen är som tidigare nämnt uppdelad i 4 delar som fått
benämningarna;

•
•
•
•

Planera (P)
Genomföra (D)
Uppföljning och analys (C)
Ständiga förbättringar (A)

De fyra delarna innehåller i sin tur olika moment vars syfte är att bidra med struktur och
tydlighet i genomförandet. De fyra delarna som representerar processen är samtidigt
inringad av tre skal;

1
2
3

Verksamheter/Samverkan med externa intressenter
Invånare
Agenda 2030/Hållbar utveckling

2

På svenska heter det Planera, Genomföra, Följa upp och förbättra
Presenteras i SKR:s rapport ”Guide, planering, uppföljning och åtgärder i
kommunövergripande styrning”
3
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Skalen syftar till att betona vikten av samspel mellan samhällsaktörerna men också
betydelsen av att hitta gemensamma och fruktbara förhållningssätt till den komplexa
utmaningen att nå hållbar utveckling och förverkliga Agenda 2030.

Figur 2 – Bilden illustrerar standardens processorienterade upplägg och
koppling till verksamheten samt till samverkan med externa intressenter
och invånare (PDCA-Modellen).

4.3.2 Planera (P)
Planeringsdelen i modellen handlar om:

1
2
3
4

Hur ett hållbarhetsuppdrag kan tas fram.
Hur mål för arbetet med Agenda 2030 och hållbar utveckling kan upprättas.
Vilka resurser som behövs för att åstadkomma resultat som överensstämmer med
målen.
Vilka risker och möjligheter som behöver identifieras.
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Standarden understryker även vikten av att beakta OECD:s vägledande modell för
samstämmig politik för hållbar utveckling. Agenda 2030-delegationen har sammanställt
en egen tolkning av denna modell (se figur 3 nedan).

Figur 3 - OECD:s modell för samstämmig politik för hållbar utveckling

Beskriv hållbarhetsuppdraget
I modellens första fas är det viktigt att fundera över på vilket sätt kommunen kan
formulera hållbarhetsuppdraget så arbetet bidrar till måluppfyllelse kopplat till Agenda
2030. Vilka hållbarhetsmål eller tillhörande delmål är av särskild relevans för
kommunen och går det att identifiera möjligheter eller hot kopplade till dessa mål?
PDCA-modellen framhäver att hållbarhetsuppdraget bör formuleras med hjälp av
erfarenheter och kunskaper som samlas in genom dialog med medarbetare,
kommuninvånare, näringslivet, civilsamhällets organisationer och övriga intressenter på
lokal och regional nivå.
Ett exempel på hur hållbarhetsuppdraget kan formuleras på ett inkluderande sätt är ”Ale
i 360 grader”. Ett arbete som Ale kommun genomfört där perspektiv från medborgare,
tjänstepersoner och politiker samlats in i syfte att ringa aktuella frågor kring
kommunens utveckling som man kan kraftsamla kring. Ett motsvarande arbete vid
Tjörns kommun som delvis påminner om ”Ale i 360 grader” är ”Cultural planning”.
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Mer om Ale kommuns arbete beskrivs under ”3.3.3 Hur organiseras arbetet med
Agenda 2030?”.
Utmaningen att beskriva hållbarhetsuppdraget kan även kopplas tillbaka till teman som
framkommit i intervjuer med Tjörns förvaltnings- och bolagschefer. Under ”3.1.2 Tema
2 - Hur mäts framgång gentemot Agenda 2030?” beskrivs en osäkerhet kring hur man
ska mäta framgång gentemot Agenda 2030 i den lokala kontexten. Tilläggsvis beskriver
”3.1.7 Tema 7 - Samspel och samarbete mellan politiker och tjänstepersoner” vikten av
att tjänstepersoner och politiker samarbetar för att skapa goda förutsättningar och
engagemang kring Agenda 2030. Båda parter behöver uppmuntra varandra att hitta
gemensamma problemformuleringar kring arbetet som säkerställer att arbetet med
hållbarhetsmålen inte blir ”ett projekt vid sidan av”. Det kan även tilläggas att
beskrivningen av hållbarhetsuppdraget kan gynnas av att undersöka hur arbetet med
Agenda 2030 förhåller sig till Tjörns arbete med de nationella miljökvalitetsmålen. En
illustration som visar på kopplingarna mellan de globala hållbarhetsmålen och de
nationella miljökvalitetsmålen finns att se i Bilaga - Mappning av Sveriges Miljömål
mot de Globala Hållbarhetsmålen.

Formulera hållbarhetsmål som är relevanta över tid
Detta moment handlar sammanfattningsvis om att kommunens ledning identifierar
prioriterade områden som kopplar till uppfyllelse av de 17 hållbarhetsmålen. Lokalt
anpassade mål och delmål kan sedan sättas upp i förhållande till den analys som gjorts
för att ”beskriva hållbarhetsuppdraget” i tidigare steg. Standarden betonar även vikten
av att ta särskild hänsyn till principerna bakom Agenda 2030 som handlar om att
agendan är universell, d.v.s. att målen är integrerade och odelbara och ska bidra till att
ingen lämnas utanför.
Här kan en särskilt viktig koppling dras till utmaningar som lyfts av kommunens
förvaltnings- och bolagschefer under ”3.1.3 Tema 3 - Förslag på arbetsstruktur och
ansvarsfördelning”. Det tydliggörs att passande kommunövergripande strukturer för
arbetet med Agenda 2030 behöver grunda sig i:
”Kommunledningsgruppens viktiga roll att verka som central
punkt och huvudansvarig för ett helhetsgrepp kring Agenda 2030
och balansen mellan de 17 hållbarhetsmålen.”
Kommunledningsgruppen som innefattar förvaltningschefer och bolagschefer beskrivs i
många avseenden vara lämpliga att ansvara för helhetsperspektiven kring den
kommunövergripande implementeringen av Agenda 2030. Om man till exempel ser
framför sig att kommunens olika verksamheter arbetar mer fokuserat kring särskilda
hållbarhetsmål blir det helt avgörande med en central ledningsgrupp som håller
helhetsperspektiven i åtanke. Med andra ord behövs en grupp som ansvarar för att
bevaka om arbetet utförs i linje med principerna bakom Agenda 2030.
Här kan det understrykas att det kan finnas passande alternativ till fördelning av ansvar
och mandat kopplat att säkerställa helhetsperspektivet bakom Agenda 2030.
Kommunledningsgruppen skulle exempelvis kunna ha en samordnande grupp under sig
som agerar som den centrala samlingspunkten för Agenda 2030-arbetet. Under ”3.3.3
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Hur organiseras arbetet med Agenda 2030?” finns ett exempel från Härryda kommun
där man tillsatt ett Agenda 2030-team bestående av tre utvecklingsledare med
expertkunskaper inom de tre hållbarhetsperspektiven. Likt Härrydas hållbarhetsteam
skulle Tjörns kommun kunna hitta personer med passande kompetens för att skapa en
samordnande grupp med fokus på långsiktiga och strategiska frågor.
Exempel på praktiska utmaningar som kommunledningsgruppen och/eller den
samordnande gruppen behöver hantera är att identifiera om kommunens arbete med
särskilda hållbarhetsmål utförs på ett sätt som motverkar måluppfyllelse i andra mål. Att
identifiera om och hur dessa målkonflikter sker är det första steget för att kunna
motverka att kommunen lägger krokben för sig själv i uppfyllandet av den 17
hållbarhetsmålen.
Följande teoretiska fall kan användas för att exemplifiera: Kommunen fokuserar på
”Hållbarhetsmål 5 – jämställdhet” och ”Hållbarhetsmål 10 - minska ojämlikheten”
genom att upphandla ”paddor” (pekskärmar) till unga flickor i ekonomiskt utsatta hem i
syfte att stötta deras utbildning och inkludering. Kommunen får sedan reda på att
företaget som producerat pekskärmarna har använt sig av barnarbete i ett annat land för
utvinning av de naturresurser som används för tillverkningen av pekskärmen.
Utvinningen av naturresurserna har även skett genom en metod som bidrar till
förgiftning av grundvattnet. I detta fall motverkade kommunens upphandling
”Hållbarhetsmål 1 – ingen fattigdom” och ”Hållbarhetsmål 12 – hållbar konsumtion och
produktion” då man gynnat barnarbete i andra länder och upphandlat produkter som har
skadlig effekt i utsatta utvecklingsländer. Med andra ord valde kommunen att arbeta
med ”Hållbarhetsmål 5 – jämställdhet” och ”Hållbarhetsmål 10 - minska ojämlikheten”
på ett sätt som motverkar uppfyllelse av ”Hållbarhetsmål 1 – ingen fattigdom” och
”Hållbarhetsmål 12 – hållbar konsumtion och produktion”. Detta fall är bara ett
exempel på varför Agenda 2030 har en grundprincip om att hållbarhetsmålen är
integrerade och odelbara.
Ovanstående exempel understryker vikten av en grupp som både kan identifiera när
målkonflikter mellan hållbarhetsmål sker och som har förmåga att lyfta hur
målkonflikterna kan motverkas. Denna särskilt viktiga utmaning är direkt beroende av
vilka förutsättningar som ges i kommunen för gränsöverskridande samarbeten och
kunskapsutbyten. Tilläggsvis lyfter ”3.1.3 Tema 3 - Förslag på arbetsstruktur och
ansvarsfördelning” även:
”Vikten av att utse minst en person inom varje förvaltning och
bolag som kan agera som kontaktyta och expert för utvalda
hållbarhetsmål som matchar personens kompetens och
ansvarsområden.”
Detta är ytterligare ett förslag som understryker värdet av fler tjänstepersoner som kan
hantera och driva arbetet med Agenda 2030 inom kommunen. Betydelsen av citaten i
detta moment utvecklas vidare i kommande moment i delen om ”4.3.4 Uppföljning och
analys (C)”.
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Planera genomförandet
Detta moment ställer huvudsakligen frågor som exempelvis;
•
•
•
•
•

Vem ska ansvara för genomförandet?
Vilka aktiviteter behövs för att bidra till hållbarhetsperspektivet i de mål som
fastställs?
Hur ska genomförandet ske? I vilken omfattning och vilka metoder ska användas?
Hur ska genomförandet följas upp?
Vilken kompetens och personella resurser behövs?

För att exemplifiera ovanstående utmaningar i Tjörns kontext kan kopplingar dras
tillbaka till utmaningarna som lyfts i kartläggningens tema ”3.1.6 Tema 6 - Fallgropar
att undvika i implementeringen av Agenda 2030”. Här beskrivs det att man vill undvika
att arbetet med Agenda 2030 ”läggs ovanpå” uppgifterna i ordinarie verksamhet. För att
motverka att belasta en redan pressad verksamhet ytterligare föreslås det istället att
kommunen ger utrymme för inventering och ”vårstädning” bland styrande
måldokument. Exempelvis kan måldokument slås samman, ersättas eller uppdateras på
ett sätt som tydligare synliggör hur de bidrar till uppfyllelse av de globala
hållbarhetsmålen. Här blir betydelsen för kommunens verksamheter att inkluderas tidigt
särskilt tydlig. Det blir en fråga om att ge verksamheterna möjlighet att planera och
ligga steget före, snarare än att tvingas reagera och hantera en ständigt växande kravlista
som man inte varit delaktig i att ta fram.

Resursfördelning
Momentet ”resursfördelning” handlar om att resursfördela på ett effektivt sätt så att
ändamålsenlig verksamhet kan utföras, både på lång- och kort sikt. Beslutsunderlag för
resursfördelning behöver vara begripligt och kopplas till relevanta indikatorer som kan
bidra till uppfyllelse av hållbarhetsmålen.

Hållbar upphandling
Momentet ”hållbar upphandling” handlar i stort om att se över kommunens alla
möjligheter att styra den kommunala upphandlingen i en riktning som bidrar till så
många hållbarhetsmål som möjligt.

Identifiera risker och möjligheter
Planeringsdelens sista moment ”Identifiera risker och möjligheter” uppmanar
kommunens ledning att göra en övergripande riskanalys kopplat till de tidigare
momenten. Detta för att undvika onödiga risker som exempelvis dubbelarbete eller att
man i vissa prioriterade områden arbetar med hållbarhetsmål på ett sätt som motverkar
andra hållbarhetsmål. Att synliggöra och medvetandegöra dessa risker är essentiellt för
att inte spilla tid eller resurser.

4.3.3 Genomföra (D)
Standardens andra del med fokus på genomförande består av momenten;

•
•
•

Kunskap och kompetens
Involvering av medarbetare och verksamheter
Kommunikation
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•

Samverkan med intressenter

Kunskap och kompetens
Momentet syftar till vikten av utbildningsinsatser kring Agenda 2030. Både politiker
och tjänstepersoner inom kommunen såväl som andra samhällsaktörer behöver rätt
kunskaper och kompetens i genomförandet av Agenda 2030.

Involvering av medarbetare och verksamheter
Detta moment handlar om att konkretisera vilken roll kommunens olika verksamheter
spelar i genomförandet av hållbarhetsarbetet. Den föregående planeringsfasen lyfter
vikten av att inkludera kommunens olika verksamheter tidigt i att ”beskriva
hållbarhetsuppdraget”. Detta underlättar i sin tur i genomförandedelens konkretisering
av vad arbetet med hållbarhetsmålen innebär utifrån medarbetarnas olika specifika
uppdrag.

Kommunikation
Momentet ”Kommunikation” handlar om att upprätta en tydlig struktur för att
kommunicera kring Agenda 2030-arbetet och dess framsteg, både internt och externt.
De kommunikationsaktiveter som genomförs ska vara tillgängliga och
målgruppsanpassade.

Samverkan med intressenter
Sist i genomförandedelen följer momentet ”Samverkan med intressenter”. Detta
moment understryker vikten av samverkan med näringsliv, andra kommuner,
medborgare, civilsamhällets organisationer och andra relevanta intressenter som bör
involveras för att uppnå ett effektivt genomförande av det målorienterade
hållbarhetsarbetet. Exempel på viktiga aktiviteter är att kartlägga vilka intressenter som
behöver involveras, se över vilka förutsättningar de har att bidra och sedan knyta dem
till passande steg i arbetsprocessen.
Kopplat till samverkan både nationellt och internationellt är det särskilt viktigt att
understryka betydelsen av ”Hållbarhetsmål 17 – Genomförande och globalt
partnerskap”. För att både få och sprida den kunskap och erfarenhet som krävs för att
förverkliga Agenda 2030 bör utvecklande av nya samarbeten och stärkande av
existerande samarbeten ses som en essentiell del av genomförandet. Tjörns
förvaltningschefer och bolagschefer understryker även vikten av samarbeten under
”3.1.5 Tema 5 – Betydelsen av externa partner och gränsöverskridande samarbeten”.
Ytterligare exempel på aktivitet är att etablera rutiner för både formell och informell
samverkan. Tydliga avsiktsförklaringar och uttalade förväntningar i överenskommelser
mellan olika parter är en viktig förutsättning för att kommunen ska agera som
ansvarsfull samarbetspartner. Standarden lyfter många punkter som är viktiga att ha i
åtanke inom detta moment.

4.3.4 Uppföljning och analys (C)
Generellt handlar uppföljnings- och analysdelen om att samla in resultat från
kommunens arbete med Agenda 2030 och utvärdera det i förhållande till de
hållbarhetsmål som fastställts. Detta innebär att siffror och effekter från kommunens
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aktiviteter och verksamhet behöver översättas i kunskap om hur nuläget ser ut.
Analysen av kommunens framsteg behöver förmedlas och spridas i hela organisationen
och agera som grund för att synliggöra möjliga vägar till förändring.
Uppföljnings- och analysdelen består av följande moment;

•
•
•
•
•

Förutsättningar för uppföljning och analys
Samla in information
Fokusera på det som är viktigt
Söka orsaker
Dra slutsatser och föreslå åtgärder

Förutsättningar för uppföljning och analys
Uppföljnings- och analysarbetet bör bygga på en bred delaktighet. För att kunna sprida
analysen i hela organisationen behöver en uppföljnings- och analysgrupp (eller grupper)
tillsättas med representanter från alla relevanta förvaltningar och bolag. Standarden
lyfter en rad viktiga förutsättningar i arbetet som att uppföljnings- och
analysgrupp(erna) behöver en tydlig uppdragsbeskrivning och mandat. Grupp(erna) bör
även agera som stöd till förvaltningsledningen och kommunledning gällande
möjligheterna att presentera underlag till förtroendevalda. Passande kandidater inom
Tjörns kommun för rollen som uppföljnings- och analysgrupp kan vara redan
existerande utvecklingsnätverk och arbetsgrupper bestående av utvecklingsledare och
tjänstepersoner i strategiska funktioner.
Standarden poängterar att det arbete som bedrivs i uppföljnings- och analysgrupp(erna)
behöver kopplas till kommunens budgetcykel. Rollen som grupp(erna) bör uppfylla kan
variera beroende på hur, när och i förhållande till vilka delar av kommunens
uppföljningsprocess som man väljer att centrera arbetet med hållbarhetsmålen. Hur man
än väljer att strukturera analyserna i förhållande till årsbokslut, delårsbokslut,
tertialrapporter och månadsuppföljningar så behöver indikatorer, nyckeltal och annan
text som beskriver resultat göras lättillgänglig och lättbegriplig.

Samla in information
Det andra momentet ”Samla in information” handlar om att samla in och vid behov
formulera lokala hållbarhetsindikatorer som i sin tur kan följas upp i ett passande
styrsystem. För att belysa ett exempel lyfts Hypergene som ett möjligt ramverk och
stödsystem för detta ändamål under ”3.1.3 Tema 3 - Förslag på arbetsstruktur och
ansvarsfördelning”. Exempel på vad en hållbarhetsindikator kan vara exemplifieras
tydligt under ”3.2 Hållbarhetsprofil” där indikatorer och siffror från Kolada presenteras
i förhållande till alla 17 globala hållbarhetsmål.
Standarden understryker betydelsen av kontinuerlig uppföljning av
hållbarhetsindikatorerna för att kunna rapportera framsteg och eventuella avvikelser.
Detta är i sig ett problem då många av de indikatorer som RKA tagit fram endast har
utfall helårsvis och utfallen släpar dessutom ofta ett år. Detta innebär att kommunen
behöver anstränga sig för att hitta kompletterande indikatorer om man vill uppnå en
kontinuerlig uppföljning. Delårsbokslut och tertialrapporter lyfts i standarden som
förslag på när sådana uppföljningsprocesser kan vara lämpliga att genomföra.
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Möjligheten att dra jämförelser med andra kommuners hållbarhetsindikatorer beskrivs
också som en viktig del att utgå ifrån.

Fokusera på det som är viktigt
Momentet ”Fokusera på det som är viktigt” understryker betydelsen av att säkerställa
tydliga rutiner för att kontinuerligt kunna upptäcka, presentera och hantera avvikelser i
hållbarhetsindikatorerna. Exempelvis när negativa avvikelser upptäcks bör dessa ges
hög prioritet och när avvikelserna är positiva är det viktigt att ta tillvara på värdet
genom att identifiera och lära sig av vad som gjorts bra. Det kan vara särskilt viktigt att
illustrera positiva och negativa avvikelser för beslutsfattare och tjänstepersoner på ett
lättbegripligt sätt med olika typer av grafer, symboler, pilar och färgskalor.

Söka orsaker
Momentet ”Söka orsaker” syftar till att fördjupa sig i frågor som: Vad beror
avvikelserna på? Hur gör vi för att bli bättre? Personerna som utför avvikelseanalysen
behöver kompetens och förståelse vad som styr och påverkar de indikatorer som
innefattas i Agenda 2030. Jämförelser med andra kommuner och regioner kan vara ett
sätt att inhämta kunskap tillsammans med omvärldsbevakning av relevanta
forskningsresultat inom området för hållbar utveckling. Momentet innefattar även att
rätt orsaker till avvikelser prioriteras vilket kan betyda att man väljer att fokusera på vad
som haft störst inverkan på hållbarhetsresultatet. Uppföljnings- och analysgruppen
beskrivs som en möjlig kandidat för detta arbete samtidigt som andra verksamheter,
invånare och intressenter kan vara passande att involvera i dialog kring prioriteringar.

Dra slutsatser och föreslå åtgärder
Uppföljnings- och analysdelens sista moment ”Dra slutsatser och föreslå åtgärder”
förklarar att slutsatser och föreslagna åtgärder som framkommer ur analysarbetet bör
sammanställas så att de förtroendevalda kan fatta informerade beslut om eventuella
åtgärder. Den huvudsakliga utmaningen handlar om att dra slutsatser som tydligt
synliggör brister i hållbarhetsarbetet eller föreslå ytterligare åtgärder som kan öka
uppfyllelse av fler hållbarhetsmål. Förslag att stärka hållbarhetsarbetet ska alltid utgå
från evidensbaserade kunskapskällor och empiri vilket kan innebära underlag från den
egna kommunen, forskning eller underlag från andra kommuner eller regioner.
Alla moment som lyfts under denna del lägger genomgående vikt på betydelsen av att
analysera och följa upp hållbarhetsarbetet. Ett fokus på analys och uppföljning ger i sin
tur möjligheter att utvärdera hur arbetet fortlöper i sin helhet. Detta resonemang kan
ytterligare förtydliga betydelsen av:
”Kommunledningsgruppens viktiga roll att verka som central
punkt och huvudansvarig för ett helhetsgrepp kring Agenda 2030
och balansen mellan de 17 hållbarhetsmålen.”
Ovanstående citat lyfts även under det tidigare momentet ”Formulera hållbarhetsmål
som är relevanta över tid” och tål att understrykas. Detta då en tydlig mandat- och
ansvarsfördelning tjänstepersoner och grupper som arbetar med Agenda 2030 bör
hanteras som en viktig huvudfråga. Vad är exempelvis kommunledningsgruppens roll i
förhållande till den föreslagna samordningsgruppen som beskrivs under ”Formulera
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hållbarhetsmål som är relevanta över tid”? Fortsättningsvis, hur ska
kommunledningsgruppen och samordningsgruppens ansvarsområden beskrivas i
förhållande till de uppföljnings- och analysgrupp(er) som beskrivs under
”Förutsättningar för uppföljning och analys”? Detta är två högst relevanta frågor att
ställa sig för att hitta en tydlig struktur i det kommunövergripande arbetet.
Förutsättningarna för hur effektivt Agenda 2030 kan genomföras påverkas av vilka
funktioner och kompetenser som väljs ut till uppföljnings- och analysgrupp(er). Med
andra ord är planeringsdelen av PDCA-modellen särskilt viktig eftersom planeringen
ramar in förutsättningarna för hur analys och uppföljning kan ske.

4.3.5 Ständiga förbättringar (A)
Den fjärde och sista delen av ”PDCA-modellen” består av momenten;

•
•
•

Konsekvensbedömning
Prioritera
Beslut

Ur ett övergripande perspektiv centrerar denna del kring vilka beslut som kan fattas för
att stimulera det fortsatta arbetet med Agenda 2030. Baserat på resultat, analys och
åtgärdsförslag från de tidigare momenten kan förbättringsåtgärder lyftas fram.
Standarden betonar exempelvis att alla förbättringsåtgärder inte nödvändigtvis måste
lyftas för beslut i den politiska ledningen. Vissa åtgärder och förbättringsförslag kan
hanteras direkt inom bolag och förvaltningar och därigenom integreras i det
kontinuerliga förbättringsarbetet i ordinarie verksamhet. Ytterligare relevanta och
övergripande aspekter i förbättringsarbetet återfinns under ”4.3.3 Planera (P)” (se Figur
3).

Konsekvensbedömning
Momentet ”Konsekvensbedömning” tydliggör att en konsekvensbedömning av
kommunens arbete behöver utföras och att de tre grundprinciper som står bakom
Agenda 2030 bör ligga till grund för detta arbete. De tre grundprinciperna att ha i åtanke
är då;

1
2
3

Agendan är universell – det innebär att den vänder sig till alla världens länder, och
att alla länder har ett gemensamt ansvar för dess genomförande.
Målen är integrerade och odelbara - framgång krävs inom alla områden för att
målen ska kunna uppnås.
Ingen ska lämnas utanför - genomförandet av agendan måste ske med särskild
hänsyn till de människor och samhällen som har sämst förutsättningar.

För att exemplifiera kan detta innebära att man prövar alla förslag på åtgärder kopplat
till Agenda 2030-arbetet genom att ställa frågor som;

•
•

Förväntas åtgärderna ha negativ eller positiv påverkan på sociala, ekonomiska och
miljömässiga dimensioner av hållbar utveckling?
Påverkas andra länders möjligheter att uppfylla Agenda 2030 negativt eller positivt
av kommunens aktiviteter?
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•

Kommer människor i samhällen med särskilt dåliga förutsättningar påverkas
positivt eller negativt?

Utöver det nationella och globala perspektivet på hur man kan tänkas påverka finns
lokala frågor att begrunda såsom

•
•
•

Innebär förslagen en organisationsförändring?
Vad innebär åtgärden för intressenter eller medborgare?
Vilka personella eller ekonomiska medel kommer behövas?

Prioritera
Detta moment beskriver att prioriteringar av förslag som stärker hållbarhetsarbetet bör
grundas i den tidigare konsekvensbedömningen. Standarden framhåller återigen att bred
delaktighet med representanter från kommunens olika verksamheter kan gynna
prioriteringsprocessen i och med att inkludering av fler perspektiv bidrar till helheten.
Det rekommenderas även att man använder en modell som kan ställa resursinsatser i
förhållande till förväntade effekter av olika åtgärder. En modell/prioriteringsmatris som
lyfts som alternativ återfinns i SKR:s rapport ”Guide: planering, uppföljning, och
åtgärder i kommunövergripande styrning” och kan observeras nedan (se Figur 4).

Figur 4 - Prioriteringsmatris resursinsats i förhållande till effekt/resultat.

Beslut
”Beslut” är det sista momentet. Här framhävs vikten av att det beslutsunderlag som
tagits fram behöver sammanställas på ett sätt som gör det möjligt för beslutsfattare att ta
ställning till materialet. De beslut som tas som följd av underlaget bör presenteras och
kommuniceras ut i kommunens verksamheter. Vem inom verksamheterna som berörs
och vilka aktiviteter som ska genomföras är exempel på frågor som kan vara centrala i
detta moment.
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Avslutningsvis beskrivs återkoppling till alla interna och externa parter som deltagit i
arbetet som mycket viktig komponent då detta stimulerar motivation och fortsatt
engagemang. Återkoppling gentemot de förtroendevalda är likaså avgörande för att
informera om åtgärderna haft de effekter man faktiskt siktat på. När det sista momentet
”Beslut” avklarats sluts cirkeln i ”PDCA-modellen” och processen startar återigen om i
planeringsdelen och momentet ”Beskriv hållbarhetsuppdraget”.
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4.4

Tillval 1 – Anställa nya funktioner med fokus på
hållbar utveckling/Agenda 2030?

En grundläggande strukturfråga kan kopplas till vilka tjänstepersoner som förväntas
utföra vilka delar av förverkligandet av Agenda 2030. Behöver Tjörn endast utvidga och
förtydliga ansvarsområden inom existerande tjänstemannastruktur eller bör en eller fler
personer med specialistkompetens anställas i ny funktion?
Under ”3.3.3 Hur organiseras arbetet med Agenda 2030?” lyfts det exempelvis att
Marks kommun har valt att samla ett hållbarhetsteam bestående av en folkhälsostrateg,
en miljöstrateg och två sociala hållbarhetsstrateger. Ett annat exempel är Härryda
kommun där en utvecklingschef under kommunstyrelsen leder ett Agenda 2030-team
bestående av tre utvecklingsledare med kompetens inom miljö, folkhälsa och hållbar
utveckling. Vidare finns exempel i Ale kommun där ansvar för prioriterade
hållbarhetsmål har fördelats ut till varsin sektorchef som i sin tur förses med
processledarstöd av personal från strategi- och uppföljningsavdelningen.
Fler exempel från hur andra kommuner arbetar finns under ”3.3.3 Hur organiseras
arbetet med Agenda 2030?”. Frågan som återstår är då vilket upplägg av funktioner och
tjänster som bäst tjänar Tjörns förutsättningar i att arbeta med och förverkliga Agenda
2030?
Från kartläggningens intervjuer under ”3.1.3 Tema 3 - Förslag på arbetsstruktur och
ansvarsfördelning” framgår önskningar om att tillsätta fler tjänster kopplat till Agenda
2030-arbetet. Det beskrivs att;
”… behovet av att anställa minst en person i en mer långsiktig
bestående position, exempelvis en projektledare, som har expertis
inom Agenda 2030 och hållbarhetsområdet ur ett övergripande
perspektiv som kan bidra med direkt vägledning för all personal.”
För att bidra med ett praktiskt exempel går det att dra kopplingar tillbaka till momentet
”Förutsättningar för uppföljning och analys” där det beskrivs att man behöver tillsätta
minst en uppföljnings- och analysgrupp med representanter från alla relevanta
förvaltningar och bolag. Här kan man ställa sig frågan om Tjörn i nuläget redan har de
personella resurser som behövs för att forma ändamålsenliga uppföljnings- och
analysgrupp(er) eller om ytterligare funktioner och tjänster krävs?
För att återkoppla till de inledande styckena under ”4.3 Grundförslag för struktur” kan
det även vara viktigt att överväga utformningen av nya funktioner då en titel som
projektledare möjligtvis kan bidra till den kontraproduktiva tanken att ”Agenda 2030
bara är ett projekt vid sidan av”. Om kommunen väljer att fortsätta utan att tillsätta nya
funktioner med särskilt fokus på Agenda 2030 eller hållbar utveckling kan det vara
särskilt betydelsefullt att se över utmaningarna under ”3.1.7 Tema 7 - Samspel och
samarbete mellan politiker och tjänstepersoner”. Temat beskriver hur
innovationskraften hos tjänstepersoner och politiker kan släppas lös ytterligare om båda
parter hjälps åt att överbrygga rädslan för att vara den som tänker nytt men gör fel.
Tilläggsvis, som ett alternativ för att ta stöd i implementeringen av Agenda 2030 finns
Glokala Sverige. Glokala Sverige är ett kommunikations- och utbildningsprojektet
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baserat på ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet och SKR. Under år 2020, när
denna kartläggning författades, hade Glokala Sverige 130 kommuner och 16 regioner
som deltagare i projektet.

4.5

Tillval 2 – Utredning och värdering av
grundprinciperna bakom Agenda 2030

Standarden beskriver och lyfter vikten av de tre grundprinciperna bakom Agenda 2030.
Fokus för detta tillval är den andra principen markerad i fet stil nedan.

1
2
3

Agendan är universell – det innebär att den vänder sig till alla världens länder, och
att alla länder har ett gemensamt ansvar för dess genomförande.
Målen är integrerade och odelbara - framgång krävs inom alla områden för
att målen ska kunna uppnås.
Ingen ska lämnas utanför - genomförandet av agendan måste ske med särskild
hänsyn till de människor och samhällen som har sämst förutsättningar.

Att hållbarhetsmålen är integrerade och odelbara är en aspekt som standarden
understryker i det inledande momentet ”Formulera hållbarhetsmål som är relevanta över
tid” men även i den avslutande delen under momentet ”Konsekvensbedömning”. Med
andra ord beskriver standarden tydligt att principerna ska spela en viktig roll i
genomförandet av Agenda 2030 men mer detaljerade resonemang kring vad detta
innebär i praktiken saknas i standarden. Detta tillval finns därför till för att lyfta denna
nyckelfråga, starta en konversation och ge initiala resonemang att utgå ifrån. De
kommuner som medverkat i omvärldsbevakningen kan sägas ha tacklat just denna
utmaning på olika sätt vilket undersökas vidare nedan.
Under tidigare avsnitt ”Hur organiseras arbetet med Agenda 2030?” kan man läsa om
hur Härryda kommun har valt att anta Agenda 2030 som vägledande för hela
verksamheten. Som tidigare nämnt ligger ansvaret för Agenda 2030-arbetet i Härryda
under kommunstyrelsen och leds av en utvecklingschef. Utvecklingschefen leder i sin
tur ett Agenda 2030-team med kompetens inom miljö, folkhälsa och hållbar utveckling,
en kompetensgrund som är tänkt att återspegla de tre hållbarhetsperspektiven. Med
andra ord finns en klassisk uppdelning i social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. En
liknande uppdelning kan observeras i Tjörns kommun under ”Agenda 2030 i
kommunens budgetdokument” (se Figur 1), där kopplingarna mellan kommunens tre
strategiska områden och de globala hållbarhetsmålen tydliggörs.
Innan vidare fördjupning görs kring olika kommunernas tillvägagångssätt är det viktigt
att klargöra hur och varför en uppdelning i de tre hållbarhetsperspektiv potentiellt kan
bromsa upp genomförandet av Agenda 2030.
Från kartläggningens intervjuer och omvärldsbevakning framkommer det att vanliga
tankesätt kring hållbarhetsarbetet präglas av uppdelningen i social, ekologisk och
ekonomisk hållbarhet. Ekologisk hållbarhet härleds ofta till begreppet ”miljö” som ofta
upplevs som ett eget ämne, de sociala frågorna har sin definierade sfär och ekonomin
sätter ramen för vad tjänstepersoner tillåts arbeta med. Denna struktur är enligt Agenda
2030 både en del av lösningen och problemet. Naturligtvis behövs någon typ av
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indelning för att göra det möjligt för tjänstepersoner att förhålla sig till sakfrågor i
kommunens dagliga verksamhet. Samtidigt kräver utmaningen att uppnå hållbar
utveckling nya strukturer och lösningar.
Grundprinciperna bakom Agenda 2030 understryker hur de 17 hållbarhetsmålen är
integrerade och odelbara av just denna anledning; då samhällsomställningen som
eftersöks är omfattande, man eftersöker inte enskilda justeringar inom särskilda
områden utan ett omtag av hela samhällsutvecklingen. De samhällsomvandlande
lösningar som Agenda 2030 eftersöker finns i samspelen mellan de sociala, ekonomiska
och ekologiska perspektiven, snarare än inom perspektiven var för sig. Med andra ord är
en uppdelning i social, ekonomisk, och ekologisk hållbarhet användbart i
genomförandet av Agenda 2030… så länge uppdelningen i tre perspektiv inte tar fokus
från principen att de 17 hållbarhetsmålen är integrerade och odelbara.
Under ”3.3.3 Hur organiseras arbetet med Agenda 2030?” beskrivs det hur Härryda
kommun tagit denna utmaning på allvar och har antagit en ”Strategisk plan för Agenda
2030 2.0”. I denna plan, som ett enat kommunfullmäktige kommit överens om, finns
fyra insatsområden och sju strategier som ligger i linje med Agenda 2030.
Fortsättningsvis, för att undvika att fokusera för mycket på uppdelningen i de tre
klassiska hållbarhetsperspektiven, valde Härryda att inte göra någon uppdelning av de
17 hållbarhetsmålen utifrån ansvarsområden inom verksamheter och sektorer. Detta
motiverades av att Agenda 2030 mycket tydligt beskriver att målen är odelbara och att
en uppdelning snarare skulle verka kontraproduktivt. Istället skapade Härryda ”Forum
för hållbar utveckling”, ett tvärsektoriellt forum där nyckelfunktioner möts för att
hantera komplexa gränsöverskridande frågor. Detta kan ses som ett tydligt exempel på
hur en kommun kan prioritera för att ge tjänstepersoner grundförutsättningar att
diskutera och problemlösa kring samhällsutmaningar där hållbarhetsmålen går i
varandra på olika sätt.
Mölndal kommuns arbete med Agenda 2030 kan verka som ett alternativt exempel på
hur en kommun kan hantera hållbarhetsmålens odelbarhet. Mölndals politiker tog först
beslut om nya övergripande mål som skulle agera som centrum för allt arbete med
Agenda 2030. De politiska partierna enades sedan om direkta och indirekta kopplingar
mellan de nya övergripande målen och de 17 globala hållbarhetsmålen. Vidare, för att
luckra upp den traditionella målstyrningen, valde kommunen att inte fördela ut enskilda
hållbarhetsmål till kommunens 10 förvaltningar. Istället valdes minst en tjänsteperson ut
från varje förvaltning med passande position och kompetens. De utvalda
tjänstepersonerna fick i uppgift att skapa ett analysteam med fokus på social- och
miljömässig hållbarhet. Dessa analysteam agerar sedan som ben ut i varje förvaltning
för att säkerställa att Agenda 2030 genomsyrar verksamheten. Analysteamens funktion
och roll påminner tydligt om de analys- och uppföljningsgrupper som beskrivs i
standardens moment ”Förutsättningar för uppföljning och analys”. I jämförelse med
Härryda kommun kan Mölndals kommun sägas valt ett tydligare fokus på just socialoch miljömässig (ekologisk) hållbarhet. Samtidigt påminner de båda kommunernas
lösningar om varandra då de båda har genomfört olika åtgärder för att öka
gränsöverskridande samarbete och utmana ”traditionella stuprörsstrukturer”.
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Vilka är då ”stuprörsstrukturerna” som Tjörns kommun kan behöva ifrågasätta i sitt
arbete med Agenda 2030? Under kartläggningens tidigare avsnitt ”3.2 Hållbarhetsprofil
– De 17 globala hållbarhetsmålen och kopplingar till kommunens verksamheter” finns
grafer som kan ge en tydligare uppfattning om vilka ”stuprörsstrukturer” som upplevs
finnas på Tjörn. Om man går tillbaka och observerar graferna kopplade till alla 17
hållbarhetsmål så kan man se hur alla förvaltningar och bolag gjort en självskattning
kring hur deras arbete och kompetens kopplar till Agenda 2030-arbetet. Dessa grafer
kan med andra ord användas som diskussionsunderlag för att synliggöra var det kan
finnas ”hål” i kommunens arbete kopplat till särskilda hållbarhetsmål. En annan fråga
som kan behandlas med hjälp av graferna är vilka verksamheter som kanske borde
samarbeta mer i särskilda frågor. Att ifrågasätta varför förvaltningar eller bolag har
höga eller låga värden i sin självskattning kan i sig generera viktiga följdfrågor.
Ovanstående exempel på diskussionsupplägg mellan förvaltningar och bolag bör
sannolikt leda till fler insikter kring hur hållbarhetsmålen är integrerade och odelbara.
Avslutningsvis kan Ale kommuns arbete med ”Ale i 360 grader” lyftas som ett tänkvärt
exempel under ”3.3.3 Hur organiseras arbetet med Agenda 2030?”. Arbetet med ”Ale i
360 grader” kopplar tydligt till det inledande momentet ”Beskriv hållbarhetsuppdraget”
i PDCA-modellen. ”Ale i 360 grader” fokuserade på att inkludera perspektiv från
politiker, tjänstemän och medborgare för att identifiera de särskilt angenäma
samhällsutvecklingsfrågorna. Ale kommuns arbete med ”Ale i 360 grader” kan delvis
jämföras med arbetsmetoden ”Cultural planning” från arbetet i Tjörns kommun i den
mån att båda tillvägagångssätt ställer frågor kring vad som är viktigt i den lokala
kontexten. Båda exemplen från Ale och Tjörn kan ses som prov på hur en kommun kan
identifiera områden som relaterar till måluppfyllelse av Agenda 2030 på ett
inkluderande sätt.
Denna avslutande del av kartläggningen har lyft perspektiv och exempel som betonar
vikten av att ta grundprinciperna bakom Agenda 2030 på allvar. Samtidigt har tidigare
avsnitt visat på hur Tjörn redan arbetar aktivt för förverkligandet av Agenda 2030.
Frågan är nu hur skickligt Tjörn kan fortskrida mot starkare måluppfyllelse av
hållbarhetsmålen? Denna kartläggning har sammanfattningsvis genererat ett
kommunövergripande material som beskriver nuläget och ger förslag på struktur i det
kommande arbetet. Genom att ta till sig detta underlag bör Tjörns kommun kunna röra
sig framåt och ta fler välgrundade steg framåt i förverkligandet av Agenda 2030 och en
hållbar utveckling.

Sida 52
Tjörns kommun
194

5

Källförteckning

Interna källor – Tjörns kommun
Agenda 2030 Kultur- och Fritidsförvaltningen Tjörns kommun, 2020, Tjörns
kommun
Agenda 2030 Socialförvaltningen Tjörns kommun, 2019, Tjörns kommun
Alliansens budgetdokument, år 2020, Tjörns kommun
Barn- och ungdomsplan 2013–2023, Tjörns kommun
Detaljbudget 2020 för kommunstyrelsen, Tjörn kommun
Personal- och kompetens- försörjningsplan 2015-2020: Socialförvaltningen,
Tjörns kommun, 2015-02-20, Tjörns kommun
Strategi för en hållbar natur- och kulturturism 2018–2025, Tjörn kommun
Strategi för folkhälsa och social hållbarhet 2019-2026 - För ett jämlikt Tjörn,
Tjörn kommun
Stärkt Barn & Ungdomskultur, Handlingsplan 2016-2020, Tjörns kommun
Personliga anteckningar från utförda intervjuer vid Tjörns kommun
Kommunchef – Ann-Britt Svedberg
Förvaltningschef – Evike Sandor
Förvaltningschef – Marie Louise Bergqvist
Förvaltningschef – Shuja-At Noormohamed
Förvaltningschef – Lena Eriksson
VD för THAB – Janina Liljekvist
VD för TBAB och TMÅAB – Solbritt Törnqvist
Personliga anteckningar från utförda gruppintervjuer/workshops vid Tjörns
kommun
Ledningsgrupp för Barn- och utbildningsförvaltningen
Ledningsgrupp för Kultur- och fritidsförvaltningen
Ledningsgrupp för Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ledningsgrupp för Socialförvaltningen
Ledningsgrupp för Kommunstyrelsen
Gemensam ledningsgruppsworkshop för THAB, TBAB och TMÅAB
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Personliga anteckningar från utförda intervjuer med tjänstepersoner från
kommunerna: Ale, Alingsås, Härryda, Lerum, Lidköping, Marks, Mölndals,
Uddevalla och Ulricehamn.
Tjänstepersonerna vid kommunerna hade positioner som exempelvis
Miljöstrateg, Folkhälsostrateg, MR-strateg (mänskliga rättigheter),
Ledningscontroller och Utvecklingsledare (inom områden som miljö och
folkhälsa). Intervjupersonerna var antingen direkt kopplade till respektive
kommuns arbete med Agenda 2030 eller hade en närliggande funktion som
förväntas spela en viktig roll i kommande arbete kring Agenda 2030.
Externa källor:
17 Globala mål för hållbar utveckling, hämtad [2020-09-13] från:
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda2030/17-globala-mal-for-hallbar-utveckling/
Agenda 2030-delegationens slutbetänkande ”Agenda 2030 och Sverige:
Världens utmaning – världens möjlighet”( SOU 2019:13) hämtad [2020-09-11]
från: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentligautredningar/2019/03/sou-201913/
Agenda 2030 för hållbar utveckling, hämtad [2020-09-14] från:
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda2030/agenda-2030-for-hallbar-utveckling/
Alesamhällets utveckling 2020, hämtad [2020-09-11] från:
https://ale.se/download/18.1b7e9cd0168c7a151132526/1550069778795/Alesa
mh%C3%A4llets%20utveckling%202020.pdf
Alingsås Kommuns Policy för Hållbar Utveckling utifrån FN:s Agenda 2030,
hämtad [2020-09-20] från: https://sammantradesportal.alingsas.se/welcomesv/namnder-styrelser/kommunstyrelsen/mote-2019-09-09/agenda/policy-forhallbar-utveckling-i-alingsas-kommun-ny-forsta-sida-revideradversionpdf?downloadMode=open
Beskrivningar av ansvarsområden inom kommunens olika verksamheter,
hämtad [2020-04-25] från: https://www.tjorn.se/
Budget 2020-2021 med plan för 2022-2023, hämtad [2020-09-23] från:
https://www.mark.se/globalassets/e-politik-och-organisation/resurser-ochresultat/budget/budget-2020-2023.pdf?r=20191230130104
Glokala Sverige – Agenda 2030 i kommuner och regioner, hämtad [2020-09-27]
från: https://fn.se/vi-gor/utveckling-och-fattigdomsbekampning/agenda2030/glokala-sverige/
Handlingsplan Agenda 2030, hämtad [2020-09-14] från:
https://www.regeringen.se/rapporter/2018/06/handlingsplan-agenda-2030/
Indikatorer kopplat till Tjörns arbete med Agenda 2030, hämtad [2020-10-08]
från: https://www.kolada.se/verktyg/jamforaren/?_p=jamforelse&focus=16673
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Logotyp och ikoner, hämtad [2020-03-29] från:
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda2030/ikoner/
Mappning av Sveriges Miljömål mot de Globala Hållbarhetsmålen, hämtad
[2020-10-06] från:
https://sverigesmiljomal.se/contentassets/146416ffed6549f18b08d8be7913ff17/
matris-over-miljomalen-mappning.pdf
Miljöplan för Lidköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2017-06-19,
hämtad [2020-09-22] från:
https://intranat.goliska.se/download/18.698fd41815ca51cbcd676652/14986498
47454/Milj%C3%B6plan%20f%C3%B6r%20Lidk%C3%B6pings%20kommun.
pdf
Mål för Mölndals stad, hämtad [2020-09-14] från:
https://www.molndal.se/startsida/kommun-och-politik/mal-for-molndalsstad.html
Nulägesanalys Agenda 2030 I Marks kommun, hämtad [2020-09-23] från:
https://www.mark.se/globalassets/a-invanare/agenda-2030/nulagesanalys-avagenda-2030-i-marks-kommun.pdf?r=20200217154959
Om Agenda 2030 – Nyckeltal, Rådet för främjande av kommunala analyser
(RKA), hämtad [2020-09-11] från: https://www.rka.nu/agenda2030.2868.html
Om Ale i 360 grader, hämtad [2020-09-20] från: https://www.ale.se/kommun-politik/hallbar-utveckling/ale-i-360.html
Presentation om Cultural Planning, hämtad [2020-10-06] från:
https://goteborgsregionen.se/download/18.4bddcc2114f7e0738d6c2240/144112
2052391/Bilaga+2_Tinna+Harling+Tj%C3%B6rn.pdf
Program för social hållbarhet 2018-2030, hämtad [2020-09-22] från:
https://lidkoping.se/innehall/2013/08/Programfrsocialhllbarhet25oktoberkl13.p
df
Referens till Barnkonventionen, hämtad [2020-04-20] från:
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/barnkonventionen-som-svensklag/
Regeringens handlingsplan Agenda 2030 för 2018-2020, hämtad [2020-03-29]
från:
https://www.regeringen.se/49e20a/contentassets/60a67ba0ec8a4f27b04cc4098f
a6f9fa/handlingsplan-agenda-2030.pdf
Strategisk plan Agenda 2030 Version 2.0 Dnr 2019KS606, hämtad [2020-0918] från:
https://www.harryda.se/download/18.7fe3122116ed59d8082a045b/1576231590
142/Strategisk%20plan%20Agenda%202030%20version%202.0.pdf
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Styrning och ledning för hållbar utveckling i kommuner och regioner –
Vägledning för genomförandet av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling,
hämtad [2020-09-06] från: https://www.mellerud.se/media/440008/2020-08-11bilaga-styrning-och-ledning-for-hallbar-utveckling-i-kommuner-ochregioner.pdf
Sveriges Kommuner och Regioner – SKR – ”Guide för planering,
uppföljning/analys och åtgärder i kommunövergripande styrning” hämtad
[2020-09-11] från:
https://skr.se/download/18.105df55f1665d36a33427975/1539329268978/SKL_
Guide_2015%20slutlig%20version.pdf
Transforming our world – The 2030 Agenda for Sustainable Development.
hämtad [2020-03-14] från:
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agend
a%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf
Vision 2040, hämtad [2020-09-18] från:
https://sammantradesportal.alingsas.se/welcome-sv/namnderstyrelser/kommunfullmaktige/mote-2018-03-28/agenda/ss14-ks-vision-2040pdf1?downloadMode=open
Övriga indikatorer med kopplingar till uppfyllelse av Agenda 2030 som
identifierats genom frisökningsverktyget, hämtad [2020-10-08] från:
https://www.kolada.se/verktyg/fri-sokning/
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BILAGA – Mappning av Sveriges Miljömål mot de Globala Hållbarhetsmålen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-03-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§59

Svar på motion från Maud Hultberg (S) och Anette
Johannessen (S) om inrättande av kommunövergripande
avdelning för social hållbarhet
2021/7
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet
för att komplettera underlaget med utredningen kopplat till
Agenda 2030.
Barnkonventionen
En bättre styrning, organisering och samordning av social
hållbarhetsarbetet och de förebyggande hälso- och
trygghetsarbetet arbetet ger positiva effekter för barn och unga på
Tjörn. Dock kan vi inte se att beslutet i sig kopplat till denna
motion påverkar, får konsekvenser eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
I januari 2021 beslutade Kommunfullmäktige att motion från
Maud Hultberg (S) och Anette Johannessen (S) om inrättande av
kommunövergripande avdelning för social hållbarhet fick väckas.
De anser att samordningen och organiseringen av det
gemensamma förebyggande arbetet brister, speciellt för att nå en
långsiktig social hållbarhet. Därför föreslår de att en
kommunövergripande avdelning för ”Sociala Hållbarhetsfrågor”
inrättas vars arbete bör styras med tydliga effektmål för att nå
verkningsfulla insatser.
I kommunstyrelsen detaljbudget 2021 finns ett prioriterat mål:
•

Förbättrad samordning, styrning och ledning av kommunens
förebyggande arbete

Det är därför förvaltningens förslag att motionen ska anses vara
besvarad utifrån att det redan pågår arbete i frågan.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige 2021-01-28, § 28
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-03-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-03-11
Motion från Maud Hultberg (S) och Anette Johannessen (S) om
inrättande av kommunövergripande avdelning för social
hållbarhet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet
ska återremittera ärendet för att komplettera underlaget med
utredningen kopplat till Agenda 2030.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-05-06
Kommunstyrelsen

§ 90

Svar på motion från Anna Wängborg (MP) och Tanja
Siladji Dahne (MP) om Agenda 2030 organisation
2021/46
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
motionen är besvarad.
Barnkonventionen
Ett mer strukturerat och systematiskt såväl strategiskt som
operativt hållbarhetsarbete ger positiva effekter för barn och unga
på Tjörn. Dock kan vi inte se att beslutet i sig kopplat till denna
motion påverkar, får konsekvenser eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne (MP) har inlämnat
motion ang organisation Agenda 2030 i vilken de yrkar
•

•

att utreda och föreslå lämplig organisering av ett Agenda 2030organ, där redan befintliga strateger har en given plats, men att vi
även rekryterar en kommunekolog med syfte att säkerställa att alla
perspektiven synliggörs och synkroniseras.
Att detta organ ges mandat till att arbeta koncernövergripande och
motverkar att vi fastnar i våra stuprör.

Det har under hösten/vintern 2020 genomförts en
kommunövergripande kartläggning av arbetet kopplat till Agenda
2030 som berör de frågeställningar som lyfts i motionen. Det är
därför förvaltningens förslag att motionen ska anses vara
besvarad utifrån att det redan pågår arbete i frågan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-03-25 att
återremittera ärendet för att komplettera underlaget med
rapporten kopplat till Agenda 2030, som nu återfinns som en
bilaga.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-05-06
Kommunstyrelsen

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-22, § 96
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25, § 61
Kommunfullmäktige 2021-02-25, § 50
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-04-15
Motion från Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne (MP)
om Agenda 2030 organisation
Rapport Agenda 2030 - Kommunövergripande kartläggning och
förslag för arbetsstruktur Tjörns kommun
Förslag till beslut på sammanträdet
Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla
motionen med tillägg till av ”och/eller hållbarhetsstrateg” i första attsatsen:
-

att utreda och föreslå lämplig organisering av ett Agenda 2030organ, där redan befintliga strateger har en given plats, men att vi
även rekryterar en kommunekolog och/eller hållbarhetsstrateg med
syfte att säkerställa att alla perspektiven synliggörs och
synkroniseras.

Rosalie Sanyang (S) och Benny Halldin (S) föreslår att
kommunstyrelsen ska bifalla Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag.
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta att avslå
motionen.
Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla
arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång 1
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Martin Johanssons (-) fd
(SD) förslag väljs.
Omröstning begärs. Martin Johanssons (-) fd (SD) förslag blir
huvudförslag. Motförslag ska utses.
Beslutsgång 2
Ordförande ställer Tanja Siladji Dahnes (MP) och Gert Kjellbergs (TP)
förslag mot varandra. Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag väljs.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 2021-05-06
Kommunstyrelsen

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag.
Nej-röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag.
Omröstningsresultat
4 Ja-röster, Tanja Siladji Dahne (MP), Rosalie Sanyang (S), Rikard
Larsson (S), Benny Halldin (S).
3 Nej-röster, Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson (TP), Martin
Johansson (-) fd (SD).
4 avstår, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), Magne Hallberg (KD),
George Strömbom (C).
Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag väljs till motförslag.
Beslutsgång 3
Ordförande ställer Martin Johanssons (-) fd (SD) huvudförslag mot
Tanja Siladji Dahnes (MP) motförslag. Martin Johanssons (-) fd (SD)
förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Martin Johanssons (-) fd (SD) förslag.
Nej-röst för Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag.
Omröstningsresultat
5 Ja-röster, Magne Hallberg (KD), George Strömbom (C), Gert Kjellberg
(TP), Cyril Esbjörnsson (TP), Martin Johansson (-) fd (SD).
4 Nej-röster, Tanja Siladji Dahne (MP), Rosalie Sanyang (S), Rikard
Larsson (S), Benny Halldin (S).
2 avstår, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M).
Martin Johanssons (-) fd (SD) förslag väljs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-04-22
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§96

Återremitterat ärende: Svar på motion från Anna
Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne (MP) om Agenda
2030 organisation
2021/46
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad.
Barnkonventionen
Ett mer strukturerat och systematiskt såväl strategiskt som
operativt hållbarhetsarbete ger positiva effekter för barn och unga
på Tjörn. Dock kan vi inte se att beslutet i sig kopplat till denna
motion påverkar, får konsekvenser eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne (MP) har inlämnat
motion ang organisation Agenda 2030 i vilken de yrkar
•

•

att utreda och föreslå lämplig organisering av ett Agenda 2030organ, där redan befintliga strateger har en given plats, men att vi
även rekryterar en kommunekolog med syfte att säkerställa att alla
perspektiven synliggörs och synkroniseras.
Att detta organ ges mandat till att arbeta koncernövergripande och
motverkar att vi fastnar i våra stuprör.

Det har under hösten/vintern 2020 genomförts en
kommunövergripande kartläggning av arbetet kopplat till Agenda
2030 som berör de frågeställningar som lyfts i motionen. Det är
därför förvaltningens förslag att motionen ska anses vara
besvarad utifrån att det redan pågår arbete i frågan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-03-25 att
återremittera ärendet för att komplettera underlaget med
rapporten kopplat till Agenda 2030, som nu återfinns som en
bilaga.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen

Svar på motion från Anna Wängborg (MP) och Tanja
Siladji Dahne (MP) om Agenda 2030 organisation
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta motionen som besvarad.
Sammanfattning
Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne (MP) har inlämnat
motion ang organisation Agenda 2030 i vilken de yrkar
•

•

att utreda och föreslå lämplig organisering av ett Agenda 2030organ, där redan befintliga strateger har en given plats, men att vi
även rekryterar en kommunekolog med syfte att säkerställa att alla
perspektiven synliggörs och synkroniseras.
Att detta organ ges mandat till att arbeta koncernövergripande och
motverkar att vi fastnar i våra stuprör.

Det har under hösten/vintern 2020 genomförts en
kommunövergripande kartläggning av arbetet kopplat till Agenda 2030
som berör de frågeställningar som lyfts i motionen. Det är därför
förvaltningens förslag att motionen ska anses vara besvarad utifrån att
det redan pågår arbete i frågan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-03-25 att återremittera
ärendet för att komplettera underlaget med rapporten kopplat till
Agenda 2030, som nu återfinns som en bilaga.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25, § 61
Kommunfullmäktige 2021-02-25, § 50

Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Besöksadress
Kroksdalsvägen 1

Telefon
Fax
E-post

0304-60 10 00
0304-60 10 19
kommun@tjorn.se
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Bilagor
Motion från Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne(MP) om
Agenda 2030 organisation
Rapport Agenda 2030 - Kommunövergripande kartläggning och förslag
för arbetsstruktur Tjörns kommun
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret
Ärendet
Motionens innehåll
Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne (MP) har 2021-02-18
inlämnat en motion om Agenda 2030 organisation enligt nedan:
Utifrån de budgetförslag som lagts fram, och det som klubbats igenom, är vi
näst intill ett enat fullmäktige som inser vikten av arbetet med de globala
målen och att arbetet måste ske även på lokal nivå.
Vi har dessutom en gedigen tjänstepersonskår där många är satta att arbeta
strategiskt utifrån olika perspektiv som rör Agenda 2030.
Som ordförande i Rådet för Hälsa och social hållbarhet har jag erfarenheten av
att veta hur trögt det kan vara att få hjulet att snurra och att få alla våra delar i
kommunen, förvaltningar likaväl som bolag, att kroka arm och synkronisera
arbetet. Samma tröghet har vi alla erfarit i lokalfrågan.
Dagens organisation, med många förvaltningar, där ingen tydligt håller i
taktpinnen har givit oss många exempel där vi fastnat i stuprören och därmed
inte dragit åt samma håll.
Vi står nu inför stora utmaningar utifrån många perspektiv. Menar vi allvar
med alla våra ord gäller det att även visa detta i handling.
Med risk för att föregå den genomlysning som görs i frågan kring arbetet med
de globala målen och med anledning av ovanstående yrkar vi:
•

att utreda och föreslå lämplig organisering av ett Agenda 2030-organ, där
redan befintliga strateger har en given plats, men att vi även rekryterar en
kommunekolog med syfte att säkerställa att alla perspektiven synliggörs och
synkroniseras.
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Att detta organ ges mandat till att arbeta koncernövergripande och
motverkar att vi fastnar i våra stuprör.

Förvaltningens svar
Under hösten/vintern 2020 genomfördes en kommunövergripande
kartläggning av kommunens hållbarhetsarbete kopplat till Agenda
2030. Kartläggningen genomfördes med syfte att skapa en nulägesbild
av var arbetet med Agenda 2030 befinner sig i kommunens
förvaltningar, kartlägga vilka utmaningar och möjligheter
verksamheterna ser kopplat till hållbarhetsarbetet samt att skapa en
bild av hur omkringliggande kommuner arbetar med Agenda 2030.
Rapporten innehåller också en rekommendation kring framtida
arbetsmodell för hållbarhetsfrågorna samt en rekommendation kring
organisation för arbetet.
De intervjuer med ledningsgrupper och strategiska funktioner som
genomförts under kartläggningen pekar på utmaningar (beskrivs i 8
teman i rapporten) som berör
•
•
•
•
•

Hindrade tankesätt och mentalitet
Uppföljning och mätning
Arbetsstrukturer och ansvarsfördelning
Gränsöverskridande arbete, samverkan och inkludering
Realistiska målsättningar och samsyn

Utifrån de utmaningar och möjligheter som lyfts fram av kommunens
olika verksamheter och den benchmarking som genomförts kring
omkringliggande kommuners arbete så föreslår rapporten att
hållbarhetsarbetet framöver kopplas till standarden ”Styrning och
ledning för hållbar utveckling i kommuner och regioner – Vägledning
för genomförandet av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling”.
Arbetsmodellen som presenteras i standarden bygger på tankar från
modellen PDCA (Plan Do Check Act) samt på ”Styrsnurran” som är
framtagen av SKR (Sveriges kommuner och regioner).
Det rekommenderas vidare i rapporten att kommunen organiserar
arbetet med hållbarhetsfrågorna med en kommunövergripande
styrgrupp, ett kommunövergripande hållbarhetsteam, en
kommunövergripande samordnande funktion samt mindre och
tillfälliga arbetsgrupper med representanter från verksamheterna
kopplade till de mål som prioriteras i arbetet.
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Rapporten har presenterats för kommunens samtliga chefer på
Ledarforum i mars. Kommunens ledningsgrupp ska även diskutera
rapporten på kommande möten. Rapporten delges kommunstyrelsens
arbetsutskott vid aktuellt sammanträde i april.
I stort så finns alla de kompetenser som behövs för att bygga upp den
föreslagna organisationen i kommunens verksamheter redan idag. Vi
har många kompetenta medarbetare som skulle kunna bemanna såväl
det föreslagna hållbarhetsteamet som de tillfälliga arbetsgrupperna. Det
som idag saknas är en samordnande central kommunövergripande
funktion, dvs en verksamhetsutvecklare med fokus hållbarhet. För att
inordna en sådan funktion krävs ytterligare ekonomiska resurser för
kommunledningskontoret som troligen är den bästa placeringen för en
sådan funktion.
Utifrån detta svar föreslår förvaltningen att motionen ska anses vara
besvarad.
Barnperspektivet
Ett mer strukturerat och systematiskt såväl strategiskt som operativt
hållbarhetsarbete ger positiva effekter för barn och unga på Tjörn. Dock
kan vi inte se att beslutet i sig kopplat till denna motion påverkar, får
konsekvenser eller på annat sätt berör barn.
Konsekvens
Beslutet i sig, dvs svaret på motionen innebär inte någon ekonomisk
konsekvens. Dock får det ekonomiska konsekvenser om man vill införa
den organisation som föreslås i rapporten kopplat till Agenda 2030
vilken genomfördes under hösten/vintern 2020.
Evike Sandor
Tf kommunchef
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Agenda 2030 organisation
Utifrån de budgetförslag som lagts fram, och det som klubbats igenom, är vi näst intill ett enat
fullmäktige som inser vikten av arbetet med de globala målen och att arbetet måste ske även på
lokal nivå.
Vi har dessutom en gedigen tjänstepersonskår där många är satta att arbeta strategiskt utifrån
olika perspektiv som rör Agenda 2030.
Som ordförande i Rådet för Hälsa och social hållbarhet har jag erfarenheten av att veta hur trögt
det kan vara att få hjulet att snurra och att få alla våra delar i kommunen, förvaltningar likaväl som
bolag, att kroka arm och synkronisera arbetet. Samma tröghet har vi alla erfarit i lokalfrågan.
Dagens organisation, med många förvaltningar, där ingen tydligt håller i taktpinnen har givit oss
många exempel där vi fastnat i stuprören och därmed inte dragit åt samma håll.
Vi står nu inför stora utmaningar utifrån många perspektiv. Menar vi allvar med alla våra ord
gäller det att även visa detta i handling.
Med risk för att föregå den genomlysning som görs i frågan kring arbetet med de globala målen och
med anledning av ovanstående yrkar vi:

●

att utreda och föreslå lämplig organisering av ett Agenda 2030-organ, där redan befintliga
strateger har en given plats, men att vi även rekryterar en kommunekolog med syfte att
säkerställa att alla perspektiven synliggörs och synkroniseras.

●

Att detta organ ges mandat till att arbeta koncernövergripande och motverkar att vi fastnar
i våra stuprör.

Om inte nu NÄR?
Klimatet, den sociala hållbarheten och ekonomin kan inte vänta.

Anna Wängborg, Miljöpartiet de gröna Tjörn
Tanja Siladji Dahne, Miljöpartiet de gröna Tjörn
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Kommentar [1]: den budget som klubbats igenom

Agenda 2030

Kommunövergripande
kartläggning och förslag för
arbetsstruktur
Tjörns kommun
Kommunstyrelsen
Emil Karlsson
2020-11-30
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Sammanfattning
Denna rapport är ett resultat av en kartläggning av arbetet med Agenda 2030 i Tjörns
kommun. Kartläggningen genomfördes under hösten 2020 med syfte att skapa en
nulägesbild av var arbetet med Agenda 2030 befinner sig i kommunens förvaltningar,
kartlägga vilka utmaningar och möjligheter verksamheterna ser kopplat till
hållbarhetsarbetet samt att skapa en bild av hur omkringliggande kommuner arbetar
med Agenda 2030. Rapporten innehåller också en rekommendation kring framtida
arbetsmodell för hållbarhetsfrågorna samt en rekommendation kring organisation för
arbetet.
De intervjuer med ledningsgrupper och strategiska funktioner som genomförts under
kartläggningen pekar på utmaningar (beskrivs i 8 teman i rapporten) som berör

•
•
•
•
•

Hindrade tankesätt och mentalitet
Uppföljning och mätning
Arbetsstrukturer och ansvarsfördelning
Gränsöverskridande arbete, samverkan och inkludering
Realistiska målsättningar och samsyn

Utifrån de utmaningar och möjligheter som lyfts fram av kommunens olika
verksamheter och den benchmarking som genomförts kring omkringliggande
kommuners arbete så föreslår rapporten att hållbarhetsarbetet framöver kopplas till
standarden ”Styrning och ledning för hållbar utveckling i kommuner och regioner –
Vägledning för genomförandet av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling”.
Arbetsmodellen som presenteras i standarden bygger på tankar från modellen PDCA
(Plan Do Check Act) samt på ”Styrsnurran” som är framtagen av SKR (Sveriges
kommuner och regioner).
Det rekommenderas vidare i rapporten att kommunen organiserar arbetet med
hållbarhetsfrågorna med en kommunövergripande styrgrupp, ett kommunövergripande
hållbarhetsteam, en kommunövergripande samordnande funktion samt mindre och
tillfälliga arbetsgrupper med representanter från verksamheterna kopplade till de mål
som prioriteras i arbetet.
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1

Inledning och bakgrund

1.1

Vad är Agenda 2030?

Agenda 2030 består av 17 globala hållbarhetsmål som spänner sig över och berör stora
delar av hela samhällsutvecklingen. De 17 hållbarhetsmålen består i sin tur av totalt 169
delmål som behandlar de övergripande sociala, ekonomiska och miljömässiga
dimensionerna. Tillsammans utgör de 17 hållbarhetsmålen ett övergripande ramverk
med huvudsyftet att hjälpa länder att styra mot en hållbar utveckling. Målen är
utformade på ett sådant sätt att alla medlemsländer inom de Förenta Nationerna (FN)
ska kunna arbeta med dem anpassat efter nationell och lokal kontext. En grundläggande
tanke med hållbarhetsmålen är att de är odelbara och tillsammans skapar en helhetsbild
av vilka komplexa utmaningar som behöver bemötas inom samhällsomställningen för
en hållbar utveckling. Eftersom hållbarhetsmålen omfattar stora delar av hela
samhällsutvecklingen, behandlar den en bred variation av områden såsom
klimatförändring, jämställdhet, hälsa, utbildning, fattigdom, anständiga
anställningsvillkor, hållbar försörjning av rent vatten, livsmedel och energiförsörjning
samt förutsättningar för innovation och inkluderande samhällen.
En central fråga i genomförandet av Agenda 2030 är hur arbete med varje enskilt mål
kan ske utan att motarbeta måluppfyllelsen inom de andra hållbarhetsmålen. Om
exempelvis tre av hållbarhetsmålen väljs ut som fokus för ett projekt behöver man
inledningsvis förstå de utvalda målen men också se till att val av arbetsmetod inte
motverkar måluppfyllelse inom de andra hållbarhetsmålen ur ett långsiktigt perspektiv.
Detta för att undvika att tid och resurser används till arbete som motarbetar den
hållbarhet som endast kan uppnås om alla mål tas med i beräkningen.
Agenda 2030 antogs år 2015 av Sverige och alla andra medlemsländer i FN. Regeringen
har sagt att Sverige ska vara ledande i det praktiska genomförandet av agendan.
Kommunerna har fått uppdraget att själva välja lämpliga fokusområden, prioritera
kunskapsutveckling och utveckla gemensamma lösningar och tillvägagångssätt i den
lokala kontexten. Utgångsläget för genomförandet av Agenda 2030 i Sverige är bra.
Nästan hälften av kommunerna och regionerna uppgav redan år 2017 att de använder
sig av Agenda 2030 som ett verktyg i arbetet med hållbar utveckling.

1.2

Agenda 2030 i kommunens budgetdokument

Kommunen har brutit ned sin vision till tre strategiska områden som motsvarar de tre
hållbarhetsperspektiven social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. De tre strategiska
områdena bryts sedan ned i inriktningsmål som sträcker sig över en mandatperiod. I och
med budgeten för 2020 har kopplingen till Agenda 2030 tydliggjorts. Under rubriken
”Kommunens strategiska målområden och Agenda 2030” beskrivs det att:
”Tjörns kommun ska vara en hållbar kommun – ur alla
hållbarhetsperspektiv. Vi ska vara hållbara socialt, ekologiskt och
ekonomiskt. Hållbarhetsfrågorna ska löpa som en röd tråd genom alla
våra verksamheter och vara som ett paraply för vårt dagliga arbete.

Sida 1
Tjörns kommun
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Hållbarhet är inte en fråga som ska hanteras vid sidan om. Det är inte
heller en fråga som vi kan hantera var och en för sig – i våra respektive
verksamheter, nämnder eller styrelser. För att vi ska lyckas krävs ett
gemensamt ansvar. Därför är samverkan mellan olika aktörer, såväl inom
som utanför kommunen, nödvändig.”
För att förtydliga och illustrera detta följer en figur som visar hur de 17
hållbarhetsmålen inom Agenda 2030 tillhör social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet
genom att visa på kopplingarna till kommunens tre strategiska områden:

Sida 2
Tjörns kommun
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2

Syfte och mål

I syfte att tydliggöra nuläge för hållbarhetsarbetet i Tjörns kommun, vilka möjligheter
och utmaningar kommunen har, samt för att bestämma hur arbetet ska bedrivas framåt
har en kartläggning genomförts. Denna rapport är resultatet av kartläggningen.

2.1

Projektledarens uppdrag

Projektledarens uppdrag innefattade dokumentgranskning av relevanta dokument såsom
budgetar, styrdokument och material som beskriver kommunens arbete. En
omvärldsbevakning utfördes även för att kartlägga hur närliggande kommuner gått till
väga i implementeringen av Agenda 2030. Utifrån detta underlag utfördes intervjuer
med kommunchef, förvaltningschefer samt chefer och medarbetare med strategiska
positioner. Intervjuerna sökte svar på hur nuvarande arbete inom kommunen kopplar till
de 17 globala hållbarhetsmålen samt upplevda möjligheter och utmaningar kopplat till
det kommunövergripande arbetet med Agenda 2030. Workshops utfördes även med
förvaltningarna och de kommunägda bolagen för att komplettera insamlingen av
material.

Sida 3
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3

Resultat av kartläggningen

3.1

Teman från intervjuerna

Intervjuer genomfördes med kommunchefen, förvaltningschefer samt chefer och
personal med strategiska positioner. Intervjuerna sökte svar på hur nuvarande arbete
inom kommunen kopplar till de 17 globala hållbarhetsmålen samt upplevda möjligheter
och utmaningar kopplat till det kommunövergripande arbetet med Agenda 2030.
Tematisk analys användes som metod för att sortera och behandla det insamlade
materialet från intervjuerna.

3.1.1 Tema 1 - Normer och mentalitet som bromsar
förändringsarbetet
Förändringsarbetet som följer med Agenda 2030 beskrivs möta olika typer av motstånd
på arbetsplatsen. En påtaglig broms upplevs vara oskrivna regler, tankesätt och
mentaliteter som ibland uppvisar sig på arbetsplatsen. Tankesätt kan stärkas och
återskapas så länge ingen synliggör och ifrågasätter dem.
Ett tankesätt som upplevs finnas är att man som tjänsteperson ibland undviker att lyfta
frågor kopplat till hållbarhetsarbetet för att undvika att uppfattas som politisk eller
ideologisk.
En del av de intervjuade menar också att det finns en bristande kunskap om Agenda
2030 såväl inom verksamheterna som inom politiken som gör att man undviker att lyfta
hållbarhetsfrågor för att slippa blotta sin egen okunskap.
Ytterligare en mentalitet som beskrivs hindra arbetet är tankesätten kring att ”vi redan
gör mycket och är duktiga på det mesta på Tjörn”. En ovilja att läsa in sig på Agenda
2030 och anstränga sig för att undersöka vad som kan göras mer gentemot
hållbarhetsmålen medföljer detta tankesätt.
Närliggande tankesätt beskrivs vara att ”Tjörn innefattas av en speciell kontext som inte
är lika beroende av vad som sker runtom i världen då man klarar sig bra själv”. Denna
mentalitet är tydligt motsatt till idén bakom Agenda 2030, att samarbete krävs lokalt,
nationellt och globalt för att lösa komplexa problem. En frustration lyfts fram i och med
att detta faktum inte verkar nå fram eller motivera politiker och tjänstepersoner i Tjörn
till internationella samarbeten.

3.1.2 Tema 2 - Hur mäts framgång gentemot Agenda 2030?
Kommunens förvaltningar och bolag ger varierade svar kopplat till huruvida
framgångar i kommunens arbete kan kopplas till uppfyllelse av de globala
hållbarhetsmålen. En del menar att passande mått och indikatorer för att mäta framgång
i hållbarhetsarbetet finns medan andra menar att inget mäts kopplat till hållbarhetsmålen
i nuläget. Detta pekar på att det finns en osäkerhet kring hur man kan hitta rätt
indikatorer och hur hållbarhetsmålen kan översättas i lokal kontext.
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Tjörns kommun
219

Samtidigt beskrivs kommunens arbete redan beröra och bidra till uppfyllande av
hållbarhetsmålen även om graden av kunskap och förståelse för de globala
hållbarhetsmålen varierar inom kommunen. Även om några förvaltningar och bolag
beskriver sig ha tagit några steg framåt i att ta in hållbarhetsmålen i arbetet så uttrycks
behov av en tydlig struktur, målstyrning, prioritering och ansvarsfördelning så att
arbetet kan bli effektivare. För att kunna kraftsamla på ett fokuserat sätt behöver
Agenda 2030 tillåtas bli en del av kärnverksamheten snarare än hur det upplevs för
många i nuläget, att det ligger som ett parallellt spår som ger upphov till en spretig
känsla.

3.1.3 Tema 3 - Förslag på arbetsstruktur och
ansvarsfördelning
När det kommer till struktur för det kommunövergripande arbetet finns mångsidiga svar
från förvaltningarna och bolagen men svaren har många gemensamma
beröringspunkter. De övergripande fokusområdena som tas upp är:

•

•

•

•

•

Kommunledningsgruppens viktiga roll att verka som central punkt och
huvudansvarig för ett helhetsgrepp kring Agenda 2030 och balansen mellan de 17
hållbarhetsmålen.
Vikten av att utse personer inom varje förvaltning och bolag som kan agera som
kontaktyta och expert för utvalda hållbarhetsmål som matchar personens kompetens
och ansvarsområden.
Uppstart av nya arbetsgrupper och/eller tilldela passande hållbarhetsmål till
existerande arbetsgrupper inom kommunen som får ansvar att svara på frågor kring
de tilldelade målen och driva arbetet mot måluppfyllelse.
Sammanslagning av Agenda 2030 med existerande styrsystem för att exempelvis
beskriva kopplingar mellan kommunens arbete och de 17 hållbarhetsmålen med
tillhörande 169 delmålen. Kommunens beslutsstödsystem Hypergene skulle även
kunna visa på framgång i uppföljning mot kommunens mål kopplat till Agenda
2030 genom att agera som samlingsplattform för passande indikatorer.
Behovet av att anställa minst en person i en mer långsiktig bestående position som
har expertis inom Agenda 2030 och hållbarhetsområdet som kan bidra med
styrning, ledning, samordning och vägledning för kommunens verksamheter.

Andra mer förvaltningsspecifika områden som lyfts upp är exempelvis hur
miljöavdelningen kan representera en expertgrupp kopplat till passande hållbarhetsmål
inom det strategiska området ”Vi bygger en miljövänlig kommun med hållbar
samhällsutveckling”. Sedan om fler andra expertgrupper inom det ekologiska
perspektivet utses blir det viktigt att hitta genomtänka och återkommande strukturer för
samarbete med expertgrupper inom det sociala och ekonomiska perspektivet. Detta
beskrivs som en viktig utmaning då exempelvis temadagar kan uppfattas av personal
som ”ensamma tomtebloss”, de är givande kortsiktigt men uppfattas inte som en del av
något större mer långsiktigt genomtänkt arbete.
Tydlighet i budget- och styrdokument som exempelvis översiktsplanen (ÖP) beskrivs
också som särskilt viktiga i att poängtera betydelsen av att Agenda 2030 genomsyrar
ordinarie verksamhet. Med andra ord att Agenda 2030 behöver fylla en mer
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framträdande roll i ÖP-arbetet. Det beskrivs även att man i mål- och styrdokument
behöver förtydliga och gärna illustrera hur man bidrar till uppfyllelse av de globala
hållbarhetsmålens inom kommunens olika verksamheter. Detta kan innefatta att
synliggöra indikatorer och mått på framgång samt beskriva varför ett givet arbete kan
sägas bidra till uppfyllelse av hållbarhetsmål. Att synliggöra relevanta indikatorer är
även meningsfullt för att främja intern kunskapsutveckling kring kommunens Agenda
2030-arbete och för att visa på framsteg och värdet av kommunens arbete gentemot
externa aktörer och Tjörns befolkning.

3.1.4 Tema 4 - Nycklar till framgång i det
kommunövergripande arbetet
Grundförutsättningar som lyfts återkommande i intervjuerna är avsättande av resurser
specifikt för att arbeta fokuserat med implementering av Agenda 2030. Chefer och
medarbetare i kommunen behöver få tydliga och enade signaler från ledning och politik
att frågan är viktig och tas på allvar. Att visa på hur den kommunövergripande
samordningen kommer se ut, tydliggöra ansvarsområden och mandat beskrivs som en
metod att signalera hög prioritet i frågan. Ett annat exempel på tydliga signaler är att de
globala hållbarhetsmålen nu finns kopplade till kommunens tre strategiska områden i
kommunfullmäktiges budget.
En annan nyckel till framgång som lyfts är hur kommunen gynnas av att så snabbt som
möjligt anamma Agenda 2030 som en del av sitt varumärke.
Några sätt att motivera politiker och tjänstepersoner ytterligare att driva Agenda 2030
kan vara att betona den ekonomiska vinningen och samtidigt visa sig attraktiv som
arbetsgivare och för att locka framtida kommuninvånare och turister.
Ytterligare en nyckel för framgång i det kommunövergripande arbetet är att göra de
globala hållbarhetsmålen enkla att relatera till. Kommunen kan lägga fokus på att bryta
ner Agenda 2030 i mer vardagliga exempel så att det blir lättare kan ta till sig och lära
sig om målen. Att få hjälp med att förstå vad som är mer eller mindre hållbart är
grundläggande för att förstå varför ett arbete är betydelsefullt och för att bygga en
känsla av engagemang. Att få in Agenda 2030 i budgetar är viktigt men kärnan av
utmaningen förklaras ligga i hur man enkelt förklarar varför agendan kan förverkligas
genom t ex inköp av lokalt fiskad fisk och cykelturer till och från jobbet. Säkerställandet
av en lärandeprocess kring hur hållbarhetsmålen kan relateras till vardagen beskrivs
därför som en avgörande pusselbit. Ett exempel på fokusområde för diskussioner mellan
förvaltningar och bolag kan vara de tidigare kartläggningar 1som gjorts kopplat till
Agenda 2030.
Behovet av rimliga förväntningar kring uppfyllelse av hållbarhetsmålen lyfts även.
Vissa hållbarhetsmål upplevs ha starkare koppling till vissa förvaltningar vilket borde
hjälpa i prioriteringen av vem som borde arbeta mot vilka hållbarhetsmål för att ge
största effekt. Det lyfts även att känslan av fotfäste är viktig att uppnå så man i tidigt

1

Kartläggningar genomförda på socialförvaltningen samt kultur- och
fritidsförvaltningen
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skede kan identifiera vilka av de 169 delmålen som utgör ”de lägst hängande frukterna”.
Detta beskrivs som ett viktigt steg för att påbörja praktiskt prioriteringsarbete och
identifiera vilka mål som man kan bli ännu bättre på att uppfylla. Att sedan kroka arm
mellan förvaltningar och bolag blir avgörande för att lyckas bidra med så många
hållbarhetsmål som möjligt, ett arbete som sammanfattas av följande citat:
”Vi ser att det blir viktigt med kopplingarna och kommunikationen mellan
förvaltningarna och bolagen, att vi behöver prata med varandra om detta
arbete på ett sätt som hjälper oss själva och våra kollegor vidare. Det kan
handla om att vi har workshops eller liknande tillfällen där vi redovisar
och berättar om vilka mål vi arbetat med, hur vi gjorde det och vilka
möjligheter och hinder vi stött på. Så vi kan lära oss av varandra och öka
kunskap kring områdena och hantera komplexiteten.”
Det beskrivs att inkluderingen av medarbetare i arbetsprocesser kring Agenda 2030
behöver ske kontinuerligt och på varierade sätt så gemensamma problemformuleringar
kan formas. Att hitta ett gemensamt språk kring utmaningarna ses som en viktig nyckel
för att fånga upp alla hållbarhetsmål i ett kommunövergripande arbete.

3.1.5 Tema 5 – Betydelsen av externa partners och
gränsöverskridande samarbeten
Gränsöverskridande samarbeten mellan kommunen och andra samhällsaktörer lyfts som
en grundläggande del i arbetet med Agenda 2030. Några samarbetspartners som nämns
är exempelvis SKR (Sveriges kommuner och regioner), GR (Göteborgsregionen), GU
(Göteborgs Universitet), Naturvårdsverket, Svenska kyrkan, lokala företag och
föreningar. Nuvarande samarbete med GR beskrivs som särskilt givande kopplat till
inspiration och nytänkande kring arbetet med de globala hållbarhetmålen. Ett exempel
på kunskap som i nuläget efterfrågas från GR av Tjörn är hur kravställande gentemot
företagare och exploatörer kan styras upp för att möta upp fler av delmålen inom
Agenda 2030.
Att ta vara på lärdomar och insikter kring möjligheter och svårigheter kring
implementeringen av Agenda 2030 i närliggande kommuner beskrivs också som en
viktig del. Samtidigt lyfts en brist på internationella samarbeten. Detta beskrivs som en
förlust av berikande globala perspektiv. Kunskapsutbyten och samarbete med regioner
och kommuner i andra delar av världen, med andra förutsättningar att möta
hållbarhetsmålen, beskrivs vara en god inspirationskälla för förändringsarbete. Tjörn
beskrivs ha stor utvecklingspotential i att både söka stöttning i arbetet med Agenda
2030 och föra sin egen kunskap vidare genom mer strukturerade sätt att söka upp och
stötta organisationer. Kommunen kan exempelvis söka extern finansiering eller söka
fler nationella och internationella samarbeten.

3.1.6 Tema 6 - Fallgropar att undvika i implementeringen av
Agenda 2030
Under intervjuerna lyfts det att kommuninvånarna anser att det finns brister i
delaktighet och insyn i kommunens arbete. Detta syns bland annat i de senaste årens
resultat i medborgarenkäten. En av anledningarna till det sämre resultatet upplevs vara
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att det finns brister i transparens och tillit mellan medborgare och politiken vilket i sin
tur kopplar till delmål 16.7 inom Hållbarhetsmål 16 – Fredliga och inkluderande
samhällen.
De intervjuade understryker även värdet av att nyttja Agenda 2030 som en plattform för
dialog mellan politiker och medborgare. Om tjänstepersoner bidrar till att förankra
Agenda 2030 hos politiker kan detta leda till att främja inkludering, stärka engagemang
och sprida kunskap om en gemensam riktning för samhällsutvecklingen. Underskattas
denna möjlighet, och andra mer kortsiktiga utmaningar tillåts ta upp politikernas fokus
under mandatperioderna, riskerar arbetet med Agenda 2030 att bli en
tjänstemannaprodukt.
En annan fallgrop som identifieras är att be personal inom olika förvaltningar att
”springa fler maratonlopp samtidigt”. När den ordinarie verksamheten redan innefattar
intensivt arbete mot många måldokument kan implementeringen av de globala
hållbarhetsmålen upplevas som en utmaning för mycket, särskilt då förvaltningar och
verksamheter hanterar en pressad ekonomisk situation. Att få stöd i arbetet genom
tydliga prioriteringar från högre organisatorisk eller politisk nivå blir då avgörande. Om
realistiska och lokalt anpassade mål kan identifieras inom de olika
verksamhetsområdena kan det bli lättare att stärka tjänstepersoners motivation. I
praktiken beskrivs detta exempelvis kunna ta form genom att inventera och ”vårstäda”
bland styrande måldokument, slå samman måldokument och synliggöra kopplingar till
måluppfyllelse av de globala hållbarhetsmålen. Sammanfattningsvis handlar det om att
säkerställa hållbara arbetsförhållanden kopplat till Agenda 2030-arbetet.
Ytterligare en insikt som understryks är att förståelse och respekt för varandras uppdrag
har stor betydelse och relevans i arbetet med Agenda 2030. Att avsätta tid och resurser, i
form av möten och samarbeten inom och mellan förvaltningar och bolag, beskrivs som
ytterst nödvändigt för att förbereda sig på bästa sätt och undvika att hamna efter i
långsiktiga processer som Agenda 2030. Om budgetramarna som sätts framöver inte ger
goda förutsättningar för gränsöverskridande arbete kommer ”fallgropen” bli djupare och
svårare att ta sig ur.

3.1.7 Tema 7 - Samspel och samarbete mellan politiker och
tjänstepersoner
För att skapa de bästa förutsättningarna för Agenda 2030-arbetet lyfts vikten av att
samarbeta, stötta och hjälpa politikerna i hur hållbarhetsmålen kan förstås och hanteras.
I praktiken kan det handla om att lyfta fram nya perspektiv för politikerna kopplat till
hur strukturerat arbete kan ske för att uppnå olika hållbarhetsmål och samtidigt
understryka den samhällsövergripande vinningen i detta. Ett tydligt mål i
förankringsarbetet är att minimera känslan hos politiska partier att Agenda 2030-arbetet
”är något som sker vid sidan om” och istället verka för att underlätta och skapa en
känsla av engagemang, lust, nyfikenhet och enighet.
Samarbete mellan politiker och tjänstepersoner beskrivs även kunna stärkas ytterligare
om man hjälper varandra att överbrygga rädsla och osäkerhet kring att ”tänka nytt och
göra fel”. Samtidigt lyfts det att okunskap kopplat till Agenda 2030, hos tjänstepersoner
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och politiker, behöver bemötas med tålamod och respekt från båda sidor så
samförståelse kan byggas över tid genom lyssnande från båda sidor.

3.1.8 Tema 8 - Chefernas roll och ansvar i det
kommunövergripande arbetet
Temat lyfter hur förvaltningscheferna och kommunchefen uttrycker betydelsen av deras
roller för att stärka det kommunövergripande arbetet med Agenda 2030. Exempelvis
förväntas det av förvaltningschefer att vara med och besluta om mål och resultat. Att
tydligt visa sig intresserad och engagerad kring frågor om Agenda 2030 är en annan
självklar del tillsammans med att aktivt verka för samsyn för det kommunövergripande
arbetet.
Ett framgångsexempel på samarbete som lyfts berör barn- och ungdomsfrågor och det
främjandeperspektiv som började ta form runt år 2010 och resulterade i den strategiska
samverkansgruppen för barn- och unga (SoS). Förutsättningarna beskrevs vara
enigheten mellan tre förvaltningschefer kring vikten av att ta hand om Tjörns barn- och
ungdomar. Förvaltningscheferna förstod att liv och resurser var på spel i framtiden om
man inte enades kring att hjälpa dagens barn- och ungdomar. Det förklaras att liknande
satsningar och prioriteringar behöver identifieras av nuvarande ledning i arbetet med de
globala hållbarhetsmålen.
En annan viktig utmaning för chefer beskrivs vara anpassning och omformulering av
vissa delmål inom Agenda 2030 eftersom delmålens betydelse ur Tjörns kontext inte
alltid är självklar. Å ena sidan kan detta innebära att chefer ger medarbetare utrymme att
både informeras om aktuella delmål och få möjlighet att reagera och förklara hur
medarbetarna själva tänker att måluppfyllelse kan ske på bästa sätt. Å andra sidan lyfts
det att vissa hållbarhetsmål och delmål redan är lätta att uppfatta. I dessa fall behövs
endast beslut och tydlighet från förvaltningscheferna. Hållbarhetsmål 6 – Rent vatten
och sanitet lyfts upp som exempel i detta fall.
Ytterligare exempel som understryks är att förvaltningschefer har möjligheter att
uppmuntra till fler interna samarbeten inom den egna förvaltningen genom att belysa
alla ekonomiska medel som finns att tillgå eller söka. Att uppmuntra samarbeten för
gemensamma delmålsuppfyllelser över förvaltnings- och bolagsgränser beskrivs som ett
löpande ansvarsområde som förväntas att växa parallellt med den växande
kunskapsnivån om Agenda 2030 i kommunens organisation. Det finns konsensus
mellan och inom förvaltningar och bolag kring det gemensamma ansvaret att främja och
uppmuntra initiativ och innovation hos medarbetare och chefer. Vägen som Agenda
2030 stakar ut genom samhällsutvecklingen kräver att medarbetares innovationskraft
lyfts fram och att ordinarie verksamhetsutövande genomsyras av möjligheter till
gränsöverskridande arbetssätt.
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3.2

Hållbarhetsprofil – De 17 globala hållbarhetsmålen och
kopplingar till kommunens verksamheter

För att illustrera kopplingar mellan de 17 hållbarhetsmålen och verksamheterna inom
Tjörn kommun har en hållbarhetsprofil tagits fram för varje förvaltning och bolag.
Hållbarhetsprofilerna har tagits fram via workshops där förvaltningschefer, chefer och
medarbetare med strategiska roller deltagit. Totalt har 93 av Tjörns tjänstepersoner
deltagit. Nedan följer en kort beskrivning av de 17 hållbarhetsmålen tillsammans med
procentsatser från varje förvaltning och bolag som i sin tur baseras på en självskattning
av hur starkt målen kopplas till verksamhetens kompetens- och arbetsområden.
Under förvaltningarnas och bolagens självskattningar kopplat till varje hållbarhetsmål
följer sedan en kort bakgrundsbeskrivning av vad målet innebär på en lokalt anpassad
nivå. Under några hållbarhetsmål följer även ytterligare textstycken som understryker
kopplingar mellan hållbarhetsmål, förvaltningar och bolag. Dessa stycken baseras på de
kopplingar som kommunens förvaltningar och bolag lyft under intervjuerna som en del
av denna kommunövergripande kartläggning. Slutligen redovisas Koladas indikatorer
för hållbarhetsmålen som Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) tagit
fram.
Viktigt att påpeka är att Koladas nyckeltal bara visar några få relevanta indikatorer
kopplat till hållbarhetsmålen i dagens läge. Mer data och relevanta indikatorer behövs
för att skapa en tydligare helhetsbild av hur arbetet fortskrider. I tabellerna från Kolada
används färgsättningen rött, gult och grönt för att illustrera hur kommunen ligger till
jämfört med andra kommuner. De 25 % av kommunerna med sämst resultat får sitt
resultat visat i röd färg och de 25 % av kommunerna med bäst resultat får sina siffror
visade i grön färg. De 50 % av kommunerna som resultatmässigt återstår i mitten får
sina siffror visade i gul färg. Viktigt att understryka är att färgerna enbart påvisar läget
jämfört med andra kommuner och säger ingenting om huruvida värdet är godkänt eller
underkänt. För vissa år saknas data vilket indikeras med en tom vit ruta.
Förkortningar som används i tabellerna är Kommunstyrelsen (KS), Barn- och
utbildningsförvaltningen (BoU), Socialförvaltningen (SoC), Kultur- och
fritidsförvaltningen (KoF), Samhällsbyggnadsförvaltningen (Sam), Tjörns Hamnar AB
(THAB), Tjörns Bostads AB (TBAB) och Tjörns Måltids AB (TMÅAB).

Bakgrund

Sida 10
Tjörns kommun
225

Fattigdom handlar inte enbart om ekonomiska frågor utan även om brist på exempelvis
inflytande, frihet, hälsa, makt, utbildning och fysisk säkerhet. Ökade inkomstskillnader
mellan män och kvinnor är exempel på nationella utmaningar i Sverige. Delmålen under
hållbarhetsmål 1 lyfter även fram utmaningarna att bygga upp motståndskraften hos
människor som hamnat i utsatta och sårbara situationer eller riskerar att hamna där
vilket kan leda till fattigdom.

Exempel på kopplingar till kommunens verksamheter
Socialförvaltningen beaktar barnkonventionen och arbetar även med det prioriterade
målet ”Arbeta mot socialt utanförskap hos barn och unga vars vårdnadshavare uppbär
försörjningsstöd på Tjörn” som syftar till att minska andelen barn i familjer med
ekonomiskt bistånd. Kultur- och fritidsförvaltningen har det prioriterade målet ”Bättre
resultat via skolbiblioteken” där en plan ska tas fram för att öka barn och ungas läsande
för att motverka tendensen av minskat läsande. Att främja nyttjandet av kommunens
bibliotek i tidig ålder kan kopplas till delmål 1.2 Minska fattigdomen med minst 50 %.
Indikatorer från Kolada
Mål 1 Avskaffa fattigdom

2016

2017

2018

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%)

4,8

5,6

5,0

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd,
andel (%) av befolkningen

0,5

0,6

0,7

Invånare 18-64 år med låg inkomst, andel (%)

12,6

13,5

Ekonomiskt utsatta äldre 65+, andel (%)

10,6

9,6

Övriga nyckeltal

Bakgrund
Varje stat har en skyldighet att försäkra sina medborgares tillgång till tillräcklig och
näringsriktig mat, vilket är en mänsklig rättighet. I Sverige finns god tillgång till mat
men problem finns kopplat till övervikt, näringsfattig mat, ohälsosamma matvanor och
en livsmedelskonsumtion med stort matsvinn och förluster i värdekedjan. Exempel på
utmaningar är hur information kan spridas för att motverka kost- och nutritionsproblem
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0,6

2020

samt strategier för att minska köttkonsumtionen. Delmålen inom hållbarhetsmål 2
understryker även jordbrukets betydelse för vår framtida livsmedelsförsörjning vilket
ger stor betydelse kring om vi stöttar beslut att bygga på jordbruksmark eller inte.

Exempel på kopplingar till kommunens verksamheter
Tjörns tre bolag lyfter tydliga kopplingar till hållbarhetsmål och tillhörande delmål.
THAB exemplifierar variationen av vad deras färjor transporterar såsom arbetare,
skolbarn och affärsgods samt hur samhällsfunktionen kopplar till en mängd
hållbarhetsmål. Leverans av matlådor i hemtjänsten till äldre på öarna och möjligheten
att bo lokalt och pendla kollektivt kan hjälpa till att exempelvis bidra till:

•
•
•

Hållbarhetsmål 2 – Ingen hunger
Hållbarhetmål 4 – God utbildning för alla
Hållbarhetsmål 11 – Hållbara städer och samhällen

Indikatorer från Kolada
Mål 2 Ingen hunger

2016

2017

2018

2019

Invånare med fetma, andel (%)

16

Ekologiskt odlad åkermark, andel (%)

26

25

26

17

23,0

27,6

23,8

Övriga nyckeltal
BMI lägre än 22 i särskilt boende, andel
(%)

Bakgrund
En god hälsa grundas i och påverkas av individens egna val, livsvillkor och
levnadsförhållanden. Likaså grundas välviljan i att bidra till ett tryggt och sammanhållet
samhälle om vi är friska och känner tillit till varandra. Delmålen i hållbarhetsmål 3
lyfter bland annat upp det förebyggande arbetet att främja psykisk hälsa och
välbefinnande. Att öka fysiskt och psykiskt välbefinnande kan ske genom att underlätta
för alla att delta i fysiska aktiviteter, främja friluftslivet och olika typer av berikande och
rekreerande upplevelser. Åtgärder att förebygga och behandla skadligt missbruk av

Sida 12
Tjörns kommun
227

2020
17
27

alkohol, narkotika och andra droger är en ytterligare en viktig del i folkhälsoarbetet
tillsammans med åtgärder för att utrota epidemier och bekämpa smittsamma sjukdomar.

Exempel på kopplingar till kommunens verksamheter
Både Socialförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen beskriver tydliga
kopplingar till det tredje hållbarhetsmålet. De båda förvaltningarna har även genomfört
egna kartläggningar kring kopplingar till de 17 hållbarhetsmålen innan denna
kommunövergripande kartläggning skrevs. Detta arbete beskrivs ha synliggjort och
förtydligat hur förvaltningarna redan bidrar till måluppfyllelse men även hur de kan
arbeta framöver för att bidra ytterligare.
Indikatorer från Kolada
Mål 3 Hälsa och välbefinnande

2016

Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)

2017

74

2018

2019

73

73

Medellivslängd kvinnor, år

84,8

84,9

84,6

84,8

Medellivslängd män, år

82,1

82,2

81,8

81,7

Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom
samt beteendestörningar, andel (%)

55,1

49,0

46,9

Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv

2 538

2 332

2 425 2 419

Antibiotikaförsäljning, recept/1000 inv

326,2

319,4

323,7

Bakgrund
Under barn och ungdomsåren utvecklas våra förutsättningar för ett gott liv. Möjligheten
att förstå, forma och påverka sin omvärld bygger på om vi fått förutsättningar för en god
psykisk och fysiskt hälsa under uppväxten. Delmålen inom hållbarhetsmål 4 beskriver
vikten av förebyggande insatser och hur rätt medel och stöd i livets tidigare skeden kan
resultera i stora samhällsekonomiska besparingar. För att lyckas behöver barn och ungas
förutsättningar att ta till sig en god utbildning säkras. Med lärandeutmaningarna följer
även utmaningen att motverka särbehandling av barn och unga med funktionsvariation,
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2020

281,0

särbehandling mellan könen eller andra brister i jämställdheten som riskerar bidra till
fortsatt kunskapsskillnad mellan könen.

Exempel på kopplingar till kommunens verksamheter
Barn- och utbildningsförvaltningen förklarar att ämnen tätt sammanlänkande med
Agenda 2030 och hållbar utveckling finns i skolans ämnesområden såsom
samhällsvetenskap, geografi, kemi och naturvetenskap. Ett sätt att bygga ännu mer
kunskap och kompetens kopplat till de globala hållbarhetsmålens odelbarhet lyfts även.
Om ytterligare ansträngningar görs för att integrera hållbar utveckling som röd tråd i
utbildningen, skulle hållbarhetsfrågorna kunna genomsyra alla ämnen från olika
perspektiv. Barn- och fritidsförvaltningen ser då mer eller mindre starka kopplingar till
samtliga hållbarhetsmål då läroplanen berör ämnen för hela samhällsutvecklingen.
Kultur- och fritidsförvaltningen har likväl många kopplingar som är svåra att göra
rättvisa i ett kortfattat stycke. För att lyfta några exempel finns arbetet med ”Stärkt barn
& ungdomskultur, handlingsplan 2016-2020” som omfattar de många aktiviteter och
åtgärder som görs för att erbjuda barn och unga ett rikt utbud på kulturella möjligheter.

Exempel på samverkan och metoder från handlingsplanen är:

•
•
•
•

Samverkansgrupp för barn- och ungdomskultur (SURR),
Kulturombud
Kulturpedagogpoolen
Triogrupper

Indikatorer från Kolada
Mål 4 God utbildning för alla

2016

Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%)

2017

2018

2019

75

74

74

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun,
andel (%)

88,4

87,5

88,5

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel
(%)

80,3

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)

71,6

75,2

77,6

Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar
2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)

83,6

79,3

85,5

Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%)

37,3

37,9

38,1

38,6

Heltidstjänster med förskollärarlegitimation, kommunal regi, andel
(%)

35

36

40

Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i
minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel (%)

78,3

86,1

79,8

229

85,8
67,7

75,0

Övriga nyckeltal
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74,7 77,7

76,1
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Bakgrund
Jämställdhet är i sig en grundförutsättning för både hållbar och fredlig utveckling.
Flickor, pojkar, män och kvinnor ska ha samma möjligheter, villkor och rättigheter att
själva forma samhällets utveckling och sina egna liv innan jämställdhet uppnås.
Delmålen behandlar hur diskriminering och våld mot kvinnor och flickor ska avskaffas.
Olika former av våld i nära relationer är ett exempel. Fortsättningsvis behövs mer
fokuserade insatser för att motverka de skillnader som finns i lön mellan könen och
diskriminering i andra former som motverkar jämställda möjligheter att delta och
påverka i det offentliga rummet och arbetsplatsen.

Exempel på kopplingar till kommunens verksamheter
Alla förvaltningar och bolag betonar jämställdhetsarbetet ur olika perspektiv då
sammansättningen av verksamheternas olika målgrupper varierar. Vad som är
gemensamt för alla bolag och förvaltningar är dock uppgiften att behandla medarbetare
och medborgare med respekt och säkerställa att kommunen som arbetsplats lever upp
till hållbarhetsmålet.
Indikatorer från Kolada
Mål 5 Jämställdhet

2016

Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%)

2017

2018

2019

2020

50

49

50

49

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

29,6

28,3

30,2

30,9

30,0

Tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män,
andel av antal dagar (%)

41,1

40,1

39,3

38,4

39,6

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

74,1

74,3

75,3 74,3
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Bakgrund
Långsiktigt och hållbart nyttjande av vattentillgångar är en grundläggande förutsättning
för allt liv. Förutom att tillgodose allas grundbehov av rent dricksvatten så används
vatten i energi- och livsmedelsproduktion vilket innebär att enbart brist på rent vatten
kan orsaka nationella kriser och globala konflikter. Delmålen understryker vikten av att
bevaka vattenstatusen för att skydda ekosystem och människans hälsa.
Gränsöverskridande samarbeten är en annan förutsättning för att säkerställa hållbart
uttag av sötvatten i alla sektorer.

Exempel på kopplingar till kommunens verksamheter
Samhällsbyggnad beskriver sig se särskilt tydliga kopplingar mellan sin verksamhet och
hållbarhetsmålen:

•
•
•

Hållbarhetsmål 6 – Rent vatten och sanitet
Hållbarhetmål 11 – Hållbara städer och samhällen
Hållbarhetsmål 12 – Hållbar konsumtion och produktion

VA-frågorna kopplar tydligt till Hållbarhetsmål 6 – Rent vatten sanitet med tanke på
förvaltningens arbete med resurshållning, spillhantering och rening av vattnet på Tjörn.
Hållbarhetsmål 11 – Hållbara städer och samhällen blir särskilt relevanta i alla möten
med exploatörer där miljö- och hållbarhetsperspektiv utreds innan ingrepp görs i Tjörns
landskap. Samhällsbyggnadsförvaltningens arbete med avfallshantering berör också
Hållbarhetsmål 11 men beskrivs även koppla till hållbarhetsmål 12 – Hållbar
konsumtion och produktion då mer medvetna val av produkter och tjänster kan minska
vilken mängd och typ av avfall som behöver hanteras, sorteras och återvinnas i
kommunen.
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Indikatorer från Kolada
Mål 6 Rent vatten och sanitet

2016

Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%)
Sjöar med god ekologisk status, andel (%)
Vattendrag med god ekologisk status, andel (%)
Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ
status, andel (%)
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2017
83,3

2018
66,7

2019

2020

50,0

100,0 100,0

100,0

100,0

100,0

0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

Bakgrund
Tillgång till moderna och förnybara energikällor som sol, vind och vattenkraft kan anses
vara god i Sverige men stora ansträngningar behövs för att hinna göra omställningen
som krävs för en hållbar utveckling. Sverige har möjligheten att vara ett föregångsland i
en värld där olja, kol och gas fortfarande står för 80 % av den dagliga
energiförbrukningen. Delmålen i hållbarhetsmål 7 förtydligar att investeringar i
energiinfrastruktur och ren energiteknik behöver stöttas för att omställning ska kunna
ske. Informerade och medvetna val av energikällor är fullt nödvändiga tillsammans med
energieffektiva rutiner i alla sektorer. Innovativa lösningar för att minska utsläpp från
transporter är en tydlig utmaning.

Exempel på kopplingar till kommunens verksamheter
THAB blev även nyligen klara med sitt miljöledningssystem utifrån kravet från
Västtrafik. Kopplat till uthyrningen av mark till Wallhamn AB lyfter THAB även
utmaningen att få till laddstolpar för elbilarna som fraktas in och underhålls i området.
TBAB belyser exempelvis arbetet att minska energianvändningen i de kommunägda
fastigheterna genom modernisering och optimering av de äldre fastigheterna. Att bygga
energieffektivt vid nyproduktion utgör ett annat exempel och TBAB arbetar även för att
öka andelen fastigheter med solenergi/batterilagring genom att undersöka
förutsättningarna för solceller.
Indikatorer från Kolada
Mål 7 Hållbar energi för alla

2016

Elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund (SAIDI),
minuter/kund

2017

75

278

25

29

2018

766 169

Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor inom det
geografiska området, andel (%)
Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området,
MWh/inv
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2019

20

2020

Bakgrund
Att främja ekonomisk stabilitet, hög sysselsättningsgrad och anständiga arbetsvillkor är
viktiga faktorer för en hållbar utveckling. Idag tvingas dock grupper som utrikesfödda
och endast förgymnasialt utbildade in i osäkra anställningar med oanständiga
arbetsvillkor. Delmålen för hållbarhetsmål 8 tillskriver stort värde vid arbetsgivarens
ansträngningar att tillgodose sina anställda med kompetensutvecklingsmöjligheter och
trivsel på arbetsplatsen. Utöver ekonomisk produktivitet, diversifiering och teknisk
uppgradering understryks det att gamla tankemönster som sammankopplar ekonomisk
tillväxt med miljöförstöring behöver brytas.

Exempel på kopplingar till kommunens verksamheter
Samtliga bolag och förvaltningar lyfter vikten av att satsa på långsiktiga och hållbara
lösningar i samhällsutvecklingen och kommunen behöver säkerställa att rätt kompetens
finns för denna utmaning. Ett exempel på kommunens interna arbete att säkra denna
kompetens är den nuvarande kommunövergripande kompetensförsörjningsplanen.
Medarbetarenkäten är också ett exempel på medel för att möta personalens behov och
utföra ständigt förbättringsarbete.
Indikatorer från Kolada
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk
tillväxt

2016

Bruttoregionalprodukt (BRP), kr/inv

273 871 283 977 277 101

Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar,
andel (%)

7,5

6,0

6,0

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%)

85,5

85,9

85,9

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av bef.

1,3
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2017

2018

1,2

2019

2020

84,9
1,4

Bakgrund
Infrastrukturen kan sägas utgöra samhällstommen som kan underlätta för miljövänliga
och hållbara livsstilar och därigenom påverka hur effektivt de globala hållbarhetsmålen
kan uppnås. Delmålen framhäver bland annat vikten av politik som främjar hållbar
industriell utveckling, produktivitet samt tillgång till moderna ekonomiskt överkomliga
energitjänster. Effektiv resursanvändning behövs tillsammans med fysiska och digitala
plattformar där innovation kan frodas. Exempel på ansvarstagande är att främja
satsningar på digitalisering och hållbara transportsystem samt stötta utvecklingen av
motståndskraftig infrastruktur.

Exempel på kopplingar till kommunens verksamheter
Majoriteten av förvaltningarna och bolagen beskriver hur Corona-pandemin gett
digitaliseringsarbetet en skjuts och många upplever en ökad kunskap kring
digitaliseringens möjligheter. Ett ökat användande av digitala möten är ett tydligt
kommunövergripande exempel som även kan medverka till ett minskat behov av
tjänsteresor.
Indikatorer från Kolada
Mål 9 Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur

2016

Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel
(%)
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI
Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%)
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2017

2018

2019

2020

39,9

48,3

66,0

69,9

72

77

76

68

64,3

71,3

77,4

Bakgrund
Klyftor mellan grupper och individer på grund av social status, ekonomiska tillgångar,
etnicitet, kön och ålder tenderar att öka. Särskilt den inkomstrelaterade ojämlikheten har
ökat vilket kan skada tilliten till Sverige som ett välfungerande demokratiskt samhälle.
Bostads- och arbetsmarknadssegregation är ett exempel på detta som riskerar att
inskränka folkets vilja att bidra i ett land som man upplever inte ger något tillbaka.
Delmålen i hållbarhetsmål 10 belyser exempelvis hur man behöver säkerställa system
och åtgärder för att öka inkludering och deltagande kopplat till samhällsutvecklingen.
Att ta ansvar kan innebära att verka för inkluderingen av människor i det politiska,
sociala och ekonomiska livet oavsett vilken bakgrund man har.

Exempel på kopplingar till kommunens verksamheter
Barnkonventionens artikel 12 lyfter alla barns rätt att uttrycka sin åsikt vilket
exempelvis återspeglas i Kultur- och fritidsförvaltningens arbete med ”Ungdomsdialog”
som används för att öka ungas möjligheter till inflytande och delaktighet. Den
Strategiska samverkansgruppen (SoS) utgör även ett exempel på arbete som utförs för
att minska utanförskap. Detta då SoS arbetar förebyggande för att motverka utanförskap
vilket exempelvis kan handla om att känna sig utesluten baserat på sin ålder,
funktionsnedsättning, kön, ursprung, religion eller ekonomisk ställning. Kultur- och
fritidsförvaltningens nyttjande av ”Cultural Planning” utgör ännu ett exempel på hur
man verkar för att stärka delaktighet, inflytande och medbestämmande.
Indikatorer från Kolada
Mål 10 Minskad ojämlikhet

2016

Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får
bestämma om saker som är viktiga, andel (%)
Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar)
20-64 år, vistelsetid 4-6 år, andel (%)
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22

2017

2018

2019

21
71

2020
19

73
76,0

89

Bakgrund
För att framtidens städer och samhällen ska vara hållbara behöver dagens stadsplanering
och beslut kring nybyggnationer och upprustningar ha hållbarhetsperspektiv i åtanke.
Det som byggs idag och står kvar om 20-50 år eller ännu längre kan bara byggas rätt nu
vilket sätter krav på att tankar kring inkludering, motståndskraft och säkerhet finns med
från början. Delmålen förtydligar att hållbar samhällsplanering kräver styrning på flera
nivåer samtidigt och samarbete mellan sektorer såsom den kommunala, regionala och
nationella nivån.

Exempel på kopplingar till kommunens verksamheter
Samhällsbyggnad lyfter att byggandet av en ny skolstruktur är ett tydligt fokus i nuläget
och betonar vikten av att inkludera så många berörda aktörer som möjligt i rätt skeden.
Många hållbarhetsmål kan knytas till byggandet av en ny skola och gränsöverskridande
samarbete och samtal kommer krävas för att komma till insikt om vilken lösning som är
bäst för Tjörn. Verksamheter som Barn- och utbildning, Samhällsbyggnad och MEX
kan exempelvis behöva begrunda frågor kring cykelvägar, upptagningsområden,
trygghet och säkerhet byggande på åkermark eller inte, materialval till bygget och
lokalutformning.
Indikatorer från Kolada
Mål 11 Hållbara städer och samhällen

2016

2017

2018

2019

Demografisk försörjningskvot

0,90

0,92

0,95

0,96

Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel
(%)

23,4

22,8

21,7

21,4

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg/inv

44,0

38,8

40,5

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg
Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom).
kg/inv
Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom), kg
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685 450 613 180 644 920
3,38

3,14

3,04

52 750

49 590

48 420

2020

Bakgrund
Under hålbarhetsmål 12 berörs strategier och verktyg för att uppnå mer hållbara
konsumtion- och produktionsmönster. För att senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning
och effektivt resursutnyttjande behöver exempelvis matsvinnet halveras per person samt
genom hela produktions- och konsumtionsledet. Mängden avfall behöver minskas
genom förebyggande åtgärder samt återanvändning och återvinning av befintliga
resurser. Samtidigt krävs kunskapsspridning för att öka medvetenheten kring hur våra
konsumtionsval påverkar vår omvärld för att uppmuntra övergången till hållbarare
livsstilar. Exempel på ansvarstagande är främjande av offentliga upphandlingsmetoder
som beaktar etik och miljömässiga värden genom produktions- och konsumtionsledet.

Exempel på kopplingar till kommunens verksamheter
TBAB sammanfattar några av sina bidrag gentemot:

•
•
•

Hållbarhetsmål 7 – Hållbar energi för alla
Hållbarhetmål 11 – Hållbara städer och samhällen
Hållbarhetsmål 13 – Bekämpa klimatförändringen

Kopplingarna görs tydliga i och med valen av material, energileverantörer och
underhållningsmetoder för fastigheter. Att anställa de som står längre ifrån
arbetsmarknaden samt ställa krav på miljö- och rättvisemärkt i upphandling för kost är
andra exempel som lyfts kopplat till både TBAB och TMÅAB.
Indikatorer från Kolada
Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person

2016

2017

2018

589

603

563

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl.
biologisk behandling, andel (%)

39

42

39

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)

20
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31

2019

20

2020

Bakgrund
Att motverka klimatförändringen som människan orsakar är essentiellt i bemötandet av
världens utmaningar med tillgång till rent vatten, livsmedelstrygghet, mänsklig
säkerhet, jämställdhet, hållbart nyttjande av naturresurser samt hälsa och ekonomisk
tillväxt. Delmålen lägger vikt vid behovet av utbildning och medvetengörande av
klimatförändringarnas effekter. Människan behöver begränsa sin negativa
klimatpåverkan och hitta lösningar kring hur samhällen kan skyddas genom anpassning.
Beredskap för extrem torka eller översvämning är några exempel. Politik som integrerar
klimatåtgärder i övergripande strategier och planering behöver därför lyftas. Kommande
och pågående klimatförändringar slår hårt mot de minst utvecklade länderna med
sårbara befolkningsgrupper.

Exempel på kopplingar till kommunens verksamheter
Kommunstyrelsen lyfter sin roll som samlande aktör i arbetet med Agenda 2030 och
vikten av ambitionen att visa sig ännu mer drivande och transparent, exempelvis kopplat
till att förverkliga målet med fossilfritt till 2035 kopplat till Hållbarhetsmål 13 –
bekämpa klimatförändringen. Tilläggsvis, mäter TMÅAB också hur stor
klimatpåverkan (mängden växthusgas) som produktionen av olika livsmedel har.
Genom att sedan upphandla råvaror med låga utsläpp minskar bolaget den negativa
klimatpåverkan per måltid.
Indikatorer från Kolada
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

2016

2017

2018

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv.

3,32

3,23

3,11

51 815

51 002

49 528

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)

54,3

58,1

Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska
området, (%)

20,4

Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv

905,3

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv
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2019

2020

56,6

52,7

40,3

17,6

16,2

15,4

906,3

882,1

838,5

Bakgrund
För att uppnå hållbart nyttjande av havet och de marina resurserna behövs fortsatt arbete
med att förhindra destruktiva fiskemetoder, utfiskning, nedskräpning, föroreningar samt
övergödning av näringsämnen. Arbete behöver istället ske för att skydda och restaurera
kustnära och marina ekosystem. Delmålen understryker att ett hållbart uttag av resurser
från havet innefattar effektiv fångstreglering och åtgärder för att stoppa olagligt fiske.
Att säkra beslut om kvoter som är inom gränserna för vad ekosystemen klarar av
understryks även. Exempel på ansvarstagande är att välja MSC-märkta varor samt
säkerställa möjligheter för småskaliga icke-industriella fiskare att ha sin plats på
marknaden.

Exempel på kopplingar till kommunens verksamheter
Delmål ”14.4 Främja hållbart fiske” understryker bland annat arbetet att minska
överfiske och användning av destruktiva fiskemetoder, såsom trålning, vilket TMÅAB
bidrar till genom att inhandla MSC-märkta varor.
Indikatorer från Kolada
För detta delmål finns inte några indikatorer på kommunnivå.
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Bakgrund
Jordens förmåga att bära den nuvarande och framtida välfärden beror på vår vilja och
förmåga att bevara den biologiska mångfalden, en mångfald som utgör världens enda
livsuppehållande system. Delmålen framhåller exempelvis åtgärder som att göra aktiva,
medvetna och informerade livsstilsval. Val som motverkar samhällsaktörers möjligheter
att fortsätta livnära sig genom att förstöra naturliga livsmiljöer och skada artrikedomen,
exempelvis genom tjuvjakt av utrotningshotade arter. De obeskrivliga värden som den
biologiska mångfalden och ekosystemen utgör behöver framhävas mer tydligt och
integreras i lokala planerings- och utvecklingsprocesser. På lokal nivå kan det
exempelvis innebära långsiktig förvaltning av vandringsleder, naturreservat och
jordbruksmark.

Exempel på kopplingar till kommunens verksamheter
Samhällsbyggnadsförvaltningen lyfter kopplingen mellan förvaltningen av naturresurser
och var och hur man väljer att bygga ut samhället och infrastrukturen på Tjörn.
Samhällsbyggnadsförvaltningen betonar återigen vikten av att utreda miljö- och
hållbarhetsperspektiv inför möten med exploatörer. TMÅAB lyfter möjligheterna att
påverka markanvändning och produktionsprocesser genom medveten upphandling av
ekologiska och/eller närodlade produkter. Här understryks det att Tjörns upphandling
påverkar ekosystem och biologisk mångfald lokalt såväl som globalt.
Indikatorer från Kolada
Mål 15 Ekosystem och biologisk
mångfald

2016

Skyddad natur totalt, andel (%)

2017
9,5
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2018
9,5

2019
9,6

2020

Bakgrund
Transparenta institutioner och ansvarsfull samhällsstyrning är en grundförutsättning för
känslan av trygghet och tillit mellan människor. Hållbar utveckling uppnås effektivare i
fredliga samhällen utan våld och hot. Den sociala sammanhållningen är i sig ett mål och
samtidigt ett medel för framgång. Delmålen tar upp behoven av att verka mot
korruption, mutor och känslan av otrygghet i samhällsstrukturen. Ansvarstagande
åtgärder kan inkludera att öka möjligheten till delaktighet och medskapande
tillsammans med medborgare i samhällsutvecklingen. Vikten av att ge tydlig
information och hålla dialog kring medborgares tankar och upplevelser är ett annat
exempel på hur ökat förtroende, transparens och nöjdhet kan uppnås.

Exempel på kopplingar till kommunens verksamheter
Medborgarenkäten lyfts av kommunstyrelsen som ett exempel på arbete mot delmål
”16.7 Säkerställ ett lyhört, inkluderande och representativt beslutsfattande”. Metoden
”Cultural planning” utgör ett tydligt exempel på hur kommunen uppmuntrar till
invånardialog.
Indikatorer från Kolada
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen
Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel
(%)
Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv
Förstagångsväljare som röstade i senaste
kommunfullmäktigevalet, andel (%)
Verksamhetens resultat kommun, andel (%) av skatter och
statsbidrag
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2016

2017

14

2018

2019

15

2020
19

590

355

396

431

81

81

84

84
0,6

84

Bakgrund
Utvecklade samarbeten både inom och mellan länder kommer behövas för att hantera
omfattningen och ambitionen av Agenda 2030. Riktade ansträngningar för att bygga
starkare kopplingar mellan lokal, nationell och global nivå krävs för att främja det
kunskaps- och kompetensutbyte som behövs för att möta utmaningarna. Delmålen
understryker just att ingen kan bära ansvaret själv utan att regeringar, kommuner,
civilsamhälle och privata sektorn och andra samhällsaktörer behöver samverka och
bygga partnerskap för att uppnå de 17 globala hållbarhetsmålen. En grundutmaning i
arbetet är att verka för en samstämmig politik och tvärsektoriell förståelse och syn på
hållbar utveckling. Genom att öka förståelsen för hur samhällets olika aktörer kan bidra
till måluppfyllelse av Agenda 2030 blir det möjligt att formulera fler handfasta
problemformuleringar i det kommande arbetet.

Exempel på kopplingar till kommunens verksamheter
Alla kommunens förvaltningar och bolag ger exempel på flertal interna och externa
samarbeten som alla kopplar till hållbarhetsmålen på varierade sätt, antalet relevanta
samarbeten är för omfattande för att sammanställa kort under detta stycke. Delmål
”17.17 Uppmuntra effektiva partnerskap” kan tydligt kopplas till kommunens alla
samarbeten och partnerskap. Detta då delmålet betonar vikten av att uppmuntra och
främja effektiva offentliga och offentlig-privata partnerskap. Partnerskap med det civila
samhället och andra privata intressenter utgör exempel på hur kunskap och erfarenhet
kan både delas och spridas för att utmaningarna inom Agenda 2030 ska kunna bemötas
på ett mer samlat och effektivt sätt.
Indikatorer från Kolada
Hållbarhetsmål 17 beskriver hur Agenda 2030 ska kunna genomföras som helhet och
saknar därför nyckeltal i Kolada.

Sida 29
Tjörns kommun
244

3.3

Omvärldsbevakning

3.3.1 Hur arbetar andra kommuner med Agenda 2030?
Andra kommuner är precis som Tjörn mitt uppe i sitt arbete att implementera Agenda
2030. På vilket sätt detta sker och hur långt man kommit varierar samtidigt mellan
kommunerna. En omvärldsbevakning har därför genomförts för att synliggöra andra
kommuners framgångar och utmaningar med olika strukturer och upplägg kring arbetet
med Agenda 2030. Syftet är att dra lärdomar från hur kommunerna närmat sig denna
utmaning och ge ytterligare kontext till vilka lösningar som kan vara passande i
förverkligandet av Agenda 2030 i Tjörns kommun.
De kommuner som kontaktas och deltagit i denna kartläggning är:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ale kommun
Alingsås kommun
Härryda kommun
Lerum kommun
Lidköping kommun
Marks kommun
Mölndals kommun
Uddevalla kommun
Ulricehamns kommun

Urvalet baseras i första hand på existerande geografisk närhet, existerande kontaktnät
och samarbeten kopplat till hållbar utveckling.
Gemensamt för alla kommuner är en klar insikt att man redan bidrar till många av de
169 delmålen via ordinarie verksamhet. Det som skiljer sig mellan kommuner är främst
på vilket sätt man valt att ta in hållbarhetsmålen i verksamheterna. Det vill säga hur
ansvar och mandat kring arbetet fördelas och på vilken nivå, hur styr- och måldokument
förtydligar arbetet samt hur arbetet relateras till existerande verksamhetsstrukturer.

3.3.2 Två förhållningsätt till Agenda 2030
Vissa kommuner kan sägas befinna sig ett ”uppstartsläge”, ett läge som kännetecknas av
kartläggningsarbete och nulägesanalyser kring kopplingar mellan hållbarhetsmål och
kommunens arbete. Det finns också kommuner som kan sägas befinna sig i framkant
där tydliga strukturer kring Agenda 2030-arbetet existerar. Utan innebörders ordning
kan Härryda, Ale, Alingsås, Lidköping, Lerum, Mölndal och Marks kommun utgöra
exempel på kommuner som i varierande grad ligger mer i framkant medan Ulricehamn
och Uddevalla befinner sig närmare ett ”uppstartsläge”.
För att förtydliga syftar ”uppstartsläge” inte på hur mycket en kommun bidrar till
hållbarhetsmålen i nuläget, utan snarare syftas det till vilken grad man hunnit identifiera
kopplingarna mellan sin verksamhet och hållbarhetsmålen och skapat strukturer för att
mäta och följa upp uppfyllelse av hållbarhetsmålen specifikt.
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En annan grundläggande skillnad mellan kommunerna handlar om på vilket sätt
politiken antagit Agenda 2030 i den lokala kontexten. Skillnaderna i ställningstagande
kan förenklat delas upp i två perspektiv. Antingen antas Agenda 2030 som ett samlande
och vägledande ”paraply” för hela den kommunövergripande verksamheten, ett
perspektiv där hållbarhetsmålens odelbarhet tas på fullt allvar och tidigare
arbetsstrukturer utmanas. Alternativt antas perspektivet där hållbarhetsmålen förväntas
bli hanterade inom kommunens redan existerande strukturer. Exempel på detta är att
särskilda hållbarhetsmål ses matcha kompetensen och ansvarsområden inom en
förvaltning. Att dela upp och sortera in hållbarhetsmålen inom kommunens
övergripande mål, motsvarande Tjörns tre inriktningsmål, kan då utgöra exempel på hur
en uppdelning kan ske gentemot kommunens olika verksamheter. I detta fall en
uppdelning baserad på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.
De båda förhållningssätten kan förenklas till en skala där ena sidan står för
kommunövergripande enighet, konsensus och engagemang mellan politiker och
tjänstemän, ett mer toppstyrt upplägg. Den andra sidan representerar ett mer traditionellt
förhållningssätt där existerande personer eller arbetsgrupper med matchande kompetens
förväntas hitta lösningar på egen hand. Här beskrivs utmaningar som varierad tillgång
till resurser, gränsöverskridande samarbeten och incitament att överbrygga
stuprörsstrukturer.

3.3.3 Hur organiseras arbetet med Agenda 2030?
Ale kommun
Ale kommun arbetar aktivt med Agenda 2030 och beskriver exempelvis framgång i det
lokala arbetet i dokumentet ”Alesamhällets utveckling”, där utvecklingen i kommunen
beskrivs utifrån de 17 globala hållbarhetsmålen. Ett annat exempel är arbetet som
inleddes år 2018 med ”Ale i 360 grader”, en perspektivinsamling där över 200
medborgare varit med (inklusive politiker och tjänstepersoner) för att lyfta vilka frågor
de anser av särskild tyngd för kommunens framtid. Initiativet grundade sig i en enighet
hos politikerna att man behöver minska avståndet mellan politiker, medborgare och
tjänstemän för att nå framgång i arbetet med Agenda 2030. Nyligen har politiken valt ut
och prioriterat följande hållbarhetsmål:

•
•
•
•
•
•

Hållbarhetsmål 3 – Hälsa- och välbefinnande
Hållbarhetsmål 4 – God utbildning för alla
Hållbarhetsmål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbarhetsmål 11 – Hållbara städer och samhällen
Hållbarhetsmål 13 – Bekämpa klimatförändringen
Hållbarhetsmål 17 – Genomförande och globalt partnerskap

De fem förstnämnda målen har fördelats ut till varsin sektorchef. Sektorcheferna har i
sin tur processledarstöd som förses av personal från Strategi- och
uppföljningsavdelningen. Kommunens arbete förtydligas exempelvis i
verksamhetsplaner, budget och kopplas ofta ihop med tillitsbaserad styrning och
ledning. En övergripande strategi är att arbeta med större team med flera mål för att

Sida 31
Tjörns kommun
246

undvika att falla tillbaka in i existerande stuprörsstrukturer. Uppföljning av Agenda
2030 sker mål för mål i både delårs- och årsredovisning.
Agenda 2030-arbetet har inte någon särskilt avsatt budget.

Härryda kommun
Härryda kommun sticker tydligt ut som exempel på en kommun antagit Agenda 2030
som vägledande för hela verksamheten. Här är arbetet integrerat i ordinarie styrmodell
och samtliga chefer är ansvariga för att arbeta med de hållbarhetsfrågor som är relevanta
utifrån respektive verksamhets grunduppdrag. Ansvaret för arbetet med Agenda 2030
ligger under kommunstyrelsen och leds av utvecklingschefen. Ett Agenda 2030-team är
tillsatt att stötta samtliga sektorer och verksamheter i arbetet med Agenda 2030. Teamet
består av tre utvecklingsledare med kompetens inom miljö, folkhälsa och hållbar
utveckling, en kompetensgrund som är tänkt att återspegla de tre
hållbarhetsperspektiven.
I december 2019 antogs ”Strategisk plan för Agenda 2030 2.0” av ett enat
kommunfullmäktige i Härryda. Denna plan beskriver bland annat sju strategier och fyra
särskilda insatsområden där kommunen behöver kraftsamla för att bidra till ytterligare
till måluppfyllelse. De fyra insatsområdena är:

•
•
•
•

Fossilfri kommun 2030
Fokus på psykisk hälsa
Stärka den biologiska mångfalden
Öka ungas delaktighet

I planen tydliggörs det att kommunen ska sträva efter att tänka utifrån samtliga 17
globala mål men att sedan prioritera insatser utifrån dessa insatsområden. Vilket innebär
att man inte gör någon uppdelning av hållbarhetsmålen utifrån ansvarsområden inom
verksamheter och sektorer. Detta motiveras av Agenda 2030 mycket tydligt beskriver
att målen är odelbara och att en uppdelning snarare skulle verka kontraproduktivt.
Istället har ”Forum för hållbar utveckling” skapats, ett tvärsektoriellt forum där
nyckelfunktioner möts för att hantera komplexa frågor som påverkar och påverkas av
olika verksamheter och olika insatser. I nuläget är totalt 20 tjänstepersoner med i
”Forum för hållbar utveckling” där exempel på tjänstefunktioner är verksamhetschefer,
enhetschefer, utvecklingsledare och funktionschefer. Samtliga sektorer i förvaltningen
är representerade i (Härryda kommun består av en förvaltning). Sektorerna är följande:
Samhällsbyggnad, Socialtjänst, Utbildning, kultur och fritid samt Teknik och
förvaltningsstöd. Stödfunktionerna ekonomi-, personal- och utvecklingsfunktionen är
också representerade.
Årlig budget för Agenda 2030-arbete är för tillfället 350 000 kronor samtidigt som
arbetet med Agenda 2030 ofta finansieras med verksamheternas egen budget när det rör
den egna kärnverksamheten. Agenda 2030-teamets personella kostnader bekostas
därmed inte av den tidigare nämnda budgeten för Agenda 2030-arbete.
Framgång i arbetet följs upp årligen i en årsredovisning. Dessutom görs en mer utförlig
uppföljning vart fjärde år i form av välfärds- och miljöbokslut. Ambitionen är att dessa
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två ska slås samman till ett samlat hållbarhetsbokslut. Boksluten utgår från
indikatorerna i Kolada men kompletteras också med regional och lokal data.

Alingsås kommun
Alingsås kommun utgår sedan den 25 september 2019 från ”Alingsås kommuns policy
för hållbar utveckling utifrån FN:s Agenda 2030”. Policyn tydliggör kommunens
förhållningssätt till hållbar utveckling och definierar fem guidande principer för
implementering av hållbarhetsaspekter i all verksamhet. Alla politiker och
tjänstepersoner ansvarar för att säkerställa att hållbarhetsarbetet systematiskt
implementeras i respektive verksamhet. Policyn vänder sig till hela kommunkoncernen,
både nämnder och bolagsstyrelser. Policyn verkar styrande och genomsyrar all
planering, budgetering, upphandling, uppföljning och genomförande av kommunens
verksamhet. Nämnderna och bolagsstyrelserna har det yttersta ansvaret att
implementera policyn medan kommunstyrelsens ansvarar särskilt genom sin stödjande
funktion gentemot förvaltningar och bolag. Kommunstyrelsen följer även upp arbetet
utifrån policyn årligen i samband med årsredovisningen samt genom
internkontroll/internrevision. Den lokala implementeringen av de globala
hållbarhetsmålen beskrivs även som ett steg i att förverkliga ”Alingsås Vision 2040”.
Policyn togs fram med hjälp av en tvärpolitisk grupp och kommunens folkhälsostrateg,
MR-strateg (mänskliga rättigheter) och miljöstrateg. Dessa tre strateger driver arbetet
med Agenda 2030 tillsammans med kommunens säkerhetschef, miljöchef och
stabschefen vid KS. Denna ledningsgrupp har regelbundna avstämningsmöten och
jobbar efter ett årshjul med olika insatser där de för tillfället befinner sig i
kartläggningsfasen. Kommunstyrelsen står i nuläget för alla kostnader i det samlade
arbetet mot Agenda 2030 då ingen särskild budget är avsatt för detta. Inget samlat
”hållbarhetsbokslut” finns i nuläget utan framgång kopplat till de 17 hållbarhetsmålen
redovisas till politiken genom verksamheternas respektive styrdokument.

Mölndals kommun
Mölndals kommun har valt en annan väg där de nya övergripande målen för hela
kommunen som beslutades av fullmäktige i juni 2019 utgår som centrum för arbetet
med Agenda 2030. De politiska partierna har enas om direkta och indirekta kopplingar
mellan de 17 hållbarhetsmålen och följande övergripande mål:

•
•
•
•
•
•

Stärka förutsättningarna för växande näringsliv och arbetsmarknad
Säkerställa likvärdig utbildning av hög kvalitet som främjar livslångt lärande
Utveckla en växande och trygg stad, tätort och landsbygd med god infrastruktur
Främja och stödja självständigt, gott och aktivt liv för alla åldrar
Bedriva det miljö- och klimatarbete som krävs för långsiktigt hållbar utveckling
Mölndals stad är en attraktiv arbetsgivare (internt mål)

Fortsättningsvis, för luckra upp den traditionella målstyrningen har man valt att inte
fördela direkt ansvar för enskilda hållbarhetsmål till kommunens 10 förvaltningar.
Istället har minst en person med lämplig position och kompetens utsetts inom varje
förvaltning för att skapa analysteam med fokus på social- och miljömässig hållbarhet.
Dessa analysteam agerar sedan som ben ut i förvaltningarna som ska se till att Agenda
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2030 genomsyrar verksamheten. Kommundirektören har gett analysteamen uppdraget
att rapportera till ledningsgruppen om hur arbetet fortskrider.
Förutom uppföljningsarbete inom analysteamen så finns även mindre arbetsgrupper,
NMK nätverk (nätverk mål och kvalitet), med minst en representant från varje
förvaltning som bevakar analysteamens arbetsprocesser, ser till att det fungerar och
rapporterar eventuella problem till ledningsgruppen.
Arbetet med Agenda 2030 har ingen avsatt budget utan kostnader betalas för tillfället av
verksamheterna som driver utvecklingsarbetet.

Marks kommun
Marks kommun färdigställde år 2019 en kommunövergripande nulägesanalys där
kommunens verksamhet ställs i förhållande till de 17 hållbarhetsmålen. Syftet har varit
att kartlägga nuläget, ringa in utvecklingsområden för varje mål och ge
rekommendationer för fortsatt arbete. Nulägesanalysen har ett tydligt fokus att
synliggöra praktiska indikatorer från Kolada ur lokal kontext. Kommunen har även
samlat ett hållbarhetsteam bestående av en folkhälsostrateg, en miljöstrateg och två
sociala hållbarhetsstrateger. Utbildning av förvaltningschefer om Agenda 2030 sker
även samtidigt som den nya nulägesanalysen nyttjas som grund för diskussion.
Övergripande budgetdokument lyfter Agenda 2030 och hur kommunen ser sig ta sig an
utmaningarna. En tydlig strategi som beskrivs är att avveckla andra policys och
integrera dem i det nya med Agenda 2030. Att förenkla och förtydliga beskrivs som en
naturlig del av arbetet tillsammans med ett tydligt fokus på styrning och ledning i linje
med de 17 hållbarhetsmålen. Nuvarande utmaningar och arbetsområden är att inkludera
fler politiker, tjänstemän och medborgare. Här finns ambitionen att slå samman en ny
visionsprocess för kommunen med medborgardialog och ett arbete för bredare
förankring.
Agenda 2030 har ingen egen avsatt budget.

Lidköping kommun
I Lidköping kommun beskrivs ett liknande enat politiskt stöd kopplat till just fokus på
det sociala och miljömässiga perspektiven. ”Program för social hållbarhet 2018-2030”
och ”Miljöplan” beskrivs som vägledande dokument som både fördelar ut
hållbarhetsmål bland verksamheterna och beskriver hur man förväntas arbeta. Politiker i
kommunen beskrivs visa engagemang för Agenda 2030 och har samarbeten med
Zambias huvudstad Lusaka, ett utbyte som hjälpt politiker att hantera komplexiteten i
hur målen påverkar varandra i olika kontexter.
Samtidigt lyfts det att många utmaningar följer med att föra samman Agenda 2030 med
nuvarande strukturer och metoder i kommunen. En nuvarande utmaning beskrivs vara
att paketera om det arbete som redan finns. Denna process är aktuell just nu och
förhoppningen är att inte skapa nya grupper med otydliga mandat utan snarare använda
de strukturer och metoder som redan finns. Utbrett arbete finns exempelvis kring de
nationella miljökvalitetsmålen och de regionala miljömålen.
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Ingen specifik budget finns för tillfället till Agenda 2030. I nuläget inväntas ytterligare
signaler från politiken om hur arbetet ska struktureras och även här, likt Mölndals
kommun, betalas kostnader kopplat till Agenda 2030 av verksamheterna som driver
utvecklingsarbetet.

Lerums kommun
Lerums kommun har fler styrdokument som nämner Agenda 2030 men beskriver att
särskild styrning mot nyckeltalen inom Agenda 2030 saknas i nuläget. En central
utvecklings- och hållbarhetsenhet finns som driver projekt och följer upp arbete kopplat
till Agenda 2030 när detta efterfrågas. Gruppen följer upp kommunens arbete utifrån de
tre hållbarhetsdimensionerna och sköter den centrala samordningen, vilket i nuläget
främst innefattar social hållbarhet som exempelvis jämställdhet och folkhälsa. Tre
centrala verksamhetutvecklare arbetar även specifikt med social hållbarhet (2
tjänstepersoner) respektive ekologisk hållbarhet (1 tjänstepersoner). En av KF:s
beredningar bedriver just nu ett arbete kring hur Agenda 2030 appliceras i styrningen av
kommunen.
Ingen budget är avsatt specifikt för arbete med Agenda 2030 i nuläget.

Uddevalla kommun
Uddevalla kommun beskriver ett upplägg där tjänstemännen får uppmaningen att
implementera Agenda 2030 utefter bästa förmåga. Politiken beskrivs inte ha presenterat
tydliga beslut kring hur arbetet ska gå till. Förvaltningar, verksamheter och
tjänstepersoner ser därför över hur hållbarhetsmålen kopplar till deras styr- och
måldokument och kan sägas befinna sig i en kartläggningsfas. Ingen specifik budget
finns för tillfället till Agenda 2030. Verksamheterna hanterar antingen kostnaderna
själva eller begär medel vilket då blir i konkurrerens med andra uppdrag.
För att skapa struktur i Agenda 2030-arbetet har Uddevalla kommun bjudit in
kommunikations- och utbildningsprojektet Glokala Sverige som är ett samarbete mellan
Svenska FN-förbundet och SKR. Glokala Sverige ska då hålla workshop för den högsta
ledningen i kommunen tillsammans med politikerna som ett tillfälle att samlas i frågan.

Ulricehamns kommun
Ulricehamns kommun skulle, likt Uddevalla kommun, kunna sägas befinna sig i en
”uppstartsläge” i förhållande till de ovannämnda kommunerna. Detta då kommunen
ännu inte tagit någon officiell ställning gentemot Agenda 2030. Ulricehamn kommun
beskriver att en praktikant nyligen färdigställt en nulägesbeskrivning av hela
kommunens verksamhet kopplat till hållbarhetsmålen. Nulägesbeskrivningen har inte
ännu kontrollerats fullständigt men den utmärkande slutsatsen har varit att kommunens
styrdokument träffar många av de 169 delmålen inom hållbarhetsmålen. Nuvarande
fokus på tjänstemanna-nivå beskrivs vara samverkan för att lyfta fynden från
nulägesbeskrivningen till politiker på ett passande sätt. Detta för att kunna närma sig
beslut kring hur Agenda 2030 ska hanteras i kommunen.
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4

Strukturförslag för det
kommunövergripande arbetet med
Agenda 2030

4.1

Strukturförslagets upplägg

Presentationen av strukturförslaget är uppdelat i två huvuddelar ”Grundförslag på
struktur” och ett antal ”Tillval”.
”Grundförslag på struktur” utgör en basal struktur som ska representera ett slags
grundpaket för det kommunövergripande arbetet. Grundpaketet kan liknas med en enkel
träeka, en blygsam liten båt med kapaciteten att både hålla kommunens Agenda-2030
arbete flytande och fungera som färdmedel från dagens Tjörn till framtidens Tjörn – de
hållbara möjligheternas ö.
De ”tillval” som följer är menade att representera en mängd valmöjligheter som kan
berika och finjustera grundförslaget utifrån vad som anses passande för Tjörns
kommun. Tillvalen presenterar ytterligare konkreta exempel på möjliga strukturer kring
Agenda 2030-arbetet. En liknelse för tillvalen kan vara olika hjälpmedel för träekan att
ta sig fram. Ska man välja till ett par åror, ett segel, en dieselmotor eller kanske måla dit
ett passande namn på ekan i alla regnbågens färger?
Inget utesluter att man exempelvis kombinerar grundpaketet med fler tillval, kombinerar
dem på olika sätt eller drar inspiration från russinen i kakan och skapar något nytt som
kan passa Tjörns förutsättningar på bästa sätt.

4.2

Strukturförslagets beståndsdelar

Kartläggningens ”Grundförslag på struktur” och ”Tillval” grundas i följande underlag:

1

2
3
4

Den föreslagna standarden ”Styrning och ledning för hållbar utveckling i
kommuner och regioner – Vägledning för genomförandet av FN:s Agenda 2030 för
hållbar utveckling”. Ett dokument som Svenska Institutet för Standarder (SiS) tagit
fram och som är på remiss under tiden när denna kartläggning författades.
Resonemang kring passande strukturer för Tjörns kommun baserat på de teman
som denna kartläggning genererat.
Lärdomar och insikter som kan hämtas ur denna kartläggnings omvärldsanalys.
Hållbarhetsprofilen som denna kartläggning genererat bidrar med ytterligare
diskussionsgrund.

För att förtydliga kommer den föreslagna standarden ”Styrning och ledning för hållbar
utveckling i kommuner och regioner – Vägledning för genomförandet av FN:s Agenda
2030 för hållbar utveckling” att agera som en grundstomme för ”Grundförslag på
struktur”.
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4.3

Grundförslag för struktur

Inledningsvis är det viktigt att understryka att det är originaldokumentet ”Styrning och
ledning för hållbar utveckling i kommuner och regioner – Vägledning för
genomförandet av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling” som i sin helhet utgör
grundförslaget för struktur i det kommunövergripande arbetet med Agenda 2030. Detta
originaldokument benämns hädanefter som ”standarden”.
Eftersom originaldokumentet där standarden beskrivs är mer än 30 sidor följer en
kortare sammanfattning av dess innehåll nedan för att ge en övergripande bild av det
huvudkoncept som presenteras.

4.3.1 Standardens processorienterade upplägg
Standarden utgår från grundtanken att det är helt nödvändigt att hållbarhetsarbetet måste
integreras med ordinarie styr- och ledningsprocesser.
Standarden har ett processorienterat synsätt och bygger på tankarna från den så kallade
PDCA-modellen2 (Plan, Do, Check, Act). Standarden har också tagit inspiration från
den av SKR framtagna modellen ”Styrsnurran”3.
I standarden har de roller som politiker, förvaltningar, verksamheter och andra
samhällsintressenter spelar i genomförandet av Agenda 2030 tydliggjorts. Ytterligare en
modell lyfts fram i standarden, en modell framtagen av OECD (Organisationen för
ekonomiskt samarbete och utveckling). Modellen består av åtta komponenter som
betraktas som framgångsfaktorer för att driva samstämmig politik för hållbar
utveckling.
Den förstnämnda PDCA-modellen är anpassad för att styra och leda mot hållbar
utveckling och agera som stöd i arbetet att integrera Agenda 2030 i kommuners
verksamheter. PDCA-modellen är som tidigare nämnt uppdelad i 4 delar som fått
benämningarna;

•
•
•
•

Planera (P)
Genomföra (D)
Uppföljning och analys (C)
Ständiga förbättringar (A)

De fyra delarna innehåller i sin tur olika moment vars syfte är att bidra med struktur och
tydlighet i genomförandet. De fyra delarna som representerar processen är samtidigt
inringad av tre skal;

1
2
3

Verksamheter/Samverkan med externa intressenter
Invånare
Agenda 2030/Hållbar utveckling

2

På svenska heter det Planera, Genomföra, Följa upp och förbättra
Presenteras i SKR:s rapport ”Guide, planering, uppföljning och åtgärder i
kommunövergripande styrning”
3
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Skalen syftar till att betona vikten av samspel mellan samhällsaktörerna men också
betydelsen av att hitta gemensamma och fruktbara förhållningssätt till den komplexa
utmaningen att nå hållbar utveckling och förverkliga Agenda 2030.

Figur 2 – Bilden illustrerar standardens processorienterade upplägg och
koppling till verksamheten samt till samverkan med externa intressenter
och invånare (PDCA-Modellen).

4.3.2 Planera (P)
Planeringsdelen i modellen handlar om:

1
2
3
4

Hur ett hållbarhetsuppdrag kan tas fram.
Hur mål för arbetet med Agenda 2030 och hållbar utveckling kan upprättas.
Vilka resurser som behövs för att åstadkomma resultat som överensstämmer med
målen.
Vilka risker och möjligheter som behöver identifieras.
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Standarden understryker även vikten av att beakta OECD:s vägledande modell för
samstämmig politik för hållbar utveckling. Agenda 2030-delegationen har sammanställt
en egen tolkning av denna modell (se figur 3 nedan).

Figur 3 - OECD:s modell för samstämmig politik för hållbar utveckling

Beskriv hållbarhetsuppdraget
I modellens första fas är det viktigt att fundera över på vilket sätt kommunen kan
formulera hållbarhetsuppdraget så arbetet bidrar till måluppfyllelse kopplat till Agenda
2030. Vilka hållbarhetsmål eller tillhörande delmål är av särskild relevans för
kommunen och går det att identifiera möjligheter eller hot kopplade till dessa mål?
PDCA-modellen framhäver att hållbarhetsuppdraget bör formuleras med hjälp av
erfarenheter och kunskaper som samlas in genom dialog med medarbetare,
kommuninvånare, näringslivet, civilsamhällets organisationer och övriga intressenter på
lokal och regional nivå.
Ett exempel på hur hållbarhetsuppdraget kan formuleras på ett inkluderande sätt är ”Ale
i 360 grader”. Ett arbete som Ale kommun genomfört där perspektiv från medborgare,
tjänstepersoner och politiker samlats in i syfte att ringa aktuella frågor kring
kommunens utveckling som man kan kraftsamla kring. Ett motsvarande arbete vid
Tjörns kommun som delvis påminner om ”Ale i 360 grader” är ”Cultural planning”.
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Mer om Ale kommuns arbete beskrivs under ”3.3.3 Hur organiseras arbetet med
Agenda 2030?”.
Utmaningen att beskriva hållbarhetsuppdraget kan även kopplas tillbaka till teman som
framkommit i intervjuer med Tjörns förvaltnings- och bolagschefer. Under ”3.1.2 Tema
2 - Hur mäts framgång gentemot Agenda 2030?” beskrivs en osäkerhet kring hur man
ska mäta framgång gentemot Agenda 2030 i den lokala kontexten. Tilläggsvis beskriver
”3.1.7 Tema 7 - Samspel och samarbete mellan politiker och tjänstepersoner” vikten av
att tjänstepersoner och politiker samarbetar för att skapa goda förutsättningar och
engagemang kring Agenda 2030. Båda parter behöver uppmuntra varandra att hitta
gemensamma problemformuleringar kring arbetet som säkerställer att arbetet med
hållbarhetsmålen inte blir ”ett projekt vid sidan av”. Det kan även tilläggas att
beskrivningen av hållbarhetsuppdraget kan gynnas av att undersöka hur arbetet med
Agenda 2030 förhåller sig till Tjörns arbete med de nationella miljökvalitetsmålen. En
illustration som visar på kopplingarna mellan de globala hållbarhetsmålen och de
nationella miljökvalitetsmålen finns att se i Bilaga - Mappning av Sveriges Miljömål
mot de Globala Hållbarhetsmålen.

Formulera hållbarhetsmål som är relevanta över tid
Detta moment handlar sammanfattningsvis om att kommunens ledning identifierar
prioriterade områden som kopplar till uppfyllelse av de 17 hållbarhetsmålen. Lokalt
anpassade mål och delmål kan sedan sättas upp i förhållande till den analys som gjorts
för att ”beskriva hållbarhetsuppdraget” i tidigare steg. Standarden betonar även vikten
av att ta särskild hänsyn till principerna bakom Agenda 2030 som handlar om att
agendan är universell, d.v.s. att målen är integrerade och odelbara och ska bidra till att
ingen lämnas utanför.
Här kan en särskilt viktig koppling dras till utmaningar som lyfts av kommunens
förvaltnings- och bolagschefer under ”3.1.3 Tema 3 - Förslag på arbetsstruktur och
ansvarsfördelning”. Det tydliggörs att passande kommunövergripande strukturer för
arbetet med Agenda 2030 behöver grunda sig i:
”Kommunledningsgruppens viktiga roll att verka som central
punkt och huvudansvarig för ett helhetsgrepp kring Agenda 2030
och balansen mellan de 17 hållbarhetsmålen.”
Kommunledningsgruppen som innefattar förvaltningschefer och bolagschefer beskrivs i
många avseenden vara lämpliga att ansvara för helhetsperspektiven kring den
kommunövergripande implementeringen av Agenda 2030. Om man till exempel ser
framför sig att kommunens olika verksamheter arbetar mer fokuserat kring särskilda
hållbarhetsmål blir det helt avgörande med en central ledningsgrupp som håller
helhetsperspektiven i åtanke. Med andra ord behövs en grupp som ansvarar för att
bevaka om arbetet utförs i linje med principerna bakom Agenda 2030.
Här kan det understrykas att det kan finnas passande alternativ till fördelning av ansvar
och mandat kopplat att säkerställa helhetsperspektivet bakom Agenda 2030.
Kommunledningsgruppen skulle exempelvis kunna ha en samordnande grupp under sig
som agerar som den centrala samlingspunkten för Agenda 2030-arbetet. Under ”3.3.3
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Hur organiseras arbetet med Agenda 2030?” finns ett exempel från Härryda kommun
där man tillsatt ett Agenda 2030-team bestående av tre utvecklingsledare med
expertkunskaper inom de tre hållbarhetsperspektiven. Likt Härrydas hållbarhetsteam
skulle Tjörns kommun kunna hitta personer med passande kompetens för att skapa en
samordnande grupp med fokus på långsiktiga och strategiska frågor.
Exempel på praktiska utmaningar som kommunledningsgruppen och/eller den
samordnande gruppen behöver hantera är att identifiera om kommunens arbete med
särskilda hållbarhetsmål utförs på ett sätt som motverkar måluppfyllelse i andra mål. Att
identifiera om och hur dessa målkonflikter sker är det första steget för att kunna
motverka att kommunen lägger krokben för sig själv i uppfyllandet av den 17
hållbarhetsmålen.
Följande teoretiska fall kan användas för att exemplifiera: Kommunen fokuserar på
”Hållbarhetsmål 5 – jämställdhet” och ”Hållbarhetsmål 10 - minska ojämlikheten”
genom att upphandla ”paddor” (pekskärmar) till unga flickor i ekonomiskt utsatta hem i
syfte att stötta deras utbildning och inkludering. Kommunen får sedan reda på att
företaget som producerat pekskärmarna har använt sig av barnarbete i ett annat land för
utvinning av de naturresurser som används för tillverkningen av pekskärmen.
Utvinningen av naturresurserna har även skett genom en metod som bidrar till
förgiftning av grundvattnet. I detta fall motverkade kommunens upphandling
”Hållbarhetsmål 1 – ingen fattigdom” och ”Hållbarhetsmål 12 – hållbar konsumtion och
produktion” då man gynnat barnarbete i andra länder och upphandlat produkter som har
skadlig effekt i utsatta utvecklingsländer. Med andra ord valde kommunen att arbeta
med ”Hållbarhetsmål 5 – jämställdhet” och ”Hållbarhetsmål 10 - minska ojämlikheten”
på ett sätt som motverkar uppfyllelse av ”Hållbarhetsmål 1 – ingen fattigdom” och
”Hållbarhetsmål 12 – hållbar konsumtion och produktion”. Detta fall är bara ett
exempel på varför Agenda 2030 har en grundprincip om att hållbarhetsmålen är
integrerade och odelbara.
Ovanstående exempel understryker vikten av en grupp som både kan identifiera när
målkonflikter mellan hållbarhetsmål sker och som har förmåga att lyfta hur
målkonflikterna kan motverkas. Denna särskilt viktiga utmaning är direkt beroende av
vilka förutsättningar som ges i kommunen för gränsöverskridande samarbeten och
kunskapsutbyten. Tilläggsvis lyfter ”3.1.3 Tema 3 - Förslag på arbetsstruktur och
ansvarsfördelning” även:
”Vikten av att utse minst en person inom varje förvaltning och
bolag som kan agera som kontaktyta och expert för utvalda
hållbarhetsmål som matchar personens kompetens och
ansvarsområden.”
Detta är ytterligare ett förslag som understryker värdet av fler tjänstepersoner som kan
hantera och driva arbetet med Agenda 2030 inom kommunen. Betydelsen av citaten i
detta moment utvecklas vidare i kommande moment i delen om ”4.3.4 Uppföljning och
analys (C)”.

Sida 41
Tjörns kommun
256

Planera genomförandet
Detta moment ställer huvudsakligen frågor som exempelvis;
•
•
•
•
•

Vem ska ansvara för genomförandet?
Vilka aktiviteter behövs för att bidra till hållbarhetsperspektivet i de mål som
fastställs?
Hur ska genomförandet ske? I vilken omfattning och vilka metoder ska användas?
Hur ska genomförandet följas upp?
Vilken kompetens och personella resurser behövs?

För att exemplifiera ovanstående utmaningar i Tjörns kontext kan kopplingar dras
tillbaka till utmaningarna som lyfts i kartläggningens tema ”3.1.6 Tema 6 - Fallgropar
att undvika i implementeringen av Agenda 2030”. Här beskrivs det att man vill undvika
att arbetet med Agenda 2030 ”läggs ovanpå” uppgifterna i ordinarie verksamhet. För att
motverka att belasta en redan pressad verksamhet ytterligare föreslås det istället att
kommunen ger utrymme för inventering och ”vårstädning” bland styrande
måldokument. Exempelvis kan måldokument slås samman, ersättas eller uppdateras på
ett sätt som tydligare synliggör hur de bidrar till uppfyllelse av de globala
hållbarhetsmålen. Här blir betydelsen för kommunens verksamheter att inkluderas tidigt
särskilt tydlig. Det blir en fråga om att ge verksamheterna möjlighet att planera och
ligga steget före, snarare än att tvingas reagera och hantera en ständigt växande kravlista
som man inte varit delaktig i att ta fram.

Resursfördelning
Momentet ”resursfördelning” handlar om att resursfördela på ett effektivt sätt så att
ändamålsenlig verksamhet kan utföras, både på lång- och kort sikt. Beslutsunderlag för
resursfördelning behöver vara begripligt och kopplas till relevanta indikatorer som kan
bidra till uppfyllelse av hållbarhetsmålen.

Hållbar upphandling
Momentet ”hållbar upphandling” handlar i stort om att se över kommunens alla
möjligheter att styra den kommunala upphandlingen i en riktning som bidrar till så
många hållbarhetsmål som möjligt.

Identifiera risker och möjligheter
Planeringsdelens sista moment ”Identifiera risker och möjligheter” uppmanar
kommunens ledning att göra en övergripande riskanalys kopplat till de tidigare
momenten. Detta för att undvika onödiga risker som exempelvis dubbelarbete eller att
man i vissa prioriterade områden arbetar med hållbarhetsmål på ett sätt som motverkar
andra hållbarhetsmål. Att synliggöra och medvetandegöra dessa risker är essentiellt för
att inte spilla tid eller resurser.

4.3.3 Genomföra (D)
Standardens andra del med fokus på genomförande består av momenten;

•
•
•

Kunskap och kompetens
Involvering av medarbetare och verksamheter
Kommunikation

Sida 42
Tjörns kommun
257

•

Samverkan med intressenter

Kunskap och kompetens
Momentet syftar till vikten av utbildningsinsatser kring Agenda 2030. Både politiker
och tjänstepersoner inom kommunen såväl som andra samhällsaktörer behöver rätt
kunskaper och kompetens i genomförandet av Agenda 2030.

Involvering av medarbetare och verksamheter
Detta moment handlar om att konkretisera vilken roll kommunens olika verksamheter
spelar i genomförandet av hållbarhetsarbetet. Den föregående planeringsfasen lyfter
vikten av att inkludera kommunens olika verksamheter tidigt i att ”beskriva
hållbarhetsuppdraget”. Detta underlättar i sin tur i genomförandedelens konkretisering
av vad arbetet med hållbarhetsmålen innebär utifrån medarbetarnas olika specifika
uppdrag.

Kommunikation
Momentet ”Kommunikation” handlar om att upprätta en tydlig struktur för att
kommunicera kring Agenda 2030-arbetet och dess framsteg, både internt och externt.
De kommunikationsaktiveter som genomförs ska vara tillgängliga och
målgruppsanpassade.

Samverkan med intressenter
Sist i genomförandedelen följer momentet ”Samverkan med intressenter”. Detta
moment understryker vikten av samverkan med näringsliv, andra kommuner,
medborgare, civilsamhällets organisationer och andra relevanta intressenter som bör
involveras för att uppnå ett effektivt genomförande av det målorienterade
hållbarhetsarbetet. Exempel på viktiga aktiviteter är att kartlägga vilka intressenter som
behöver involveras, se över vilka förutsättningar de har att bidra och sedan knyta dem
till passande steg i arbetsprocessen.
Kopplat till samverkan både nationellt och internationellt är det särskilt viktigt att
understryka betydelsen av ”Hållbarhetsmål 17 – Genomförande och globalt
partnerskap”. För att både få och sprida den kunskap och erfarenhet som krävs för att
förverkliga Agenda 2030 bör utvecklande av nya samarbeten och stärkande av
existerande samarbeten ses som en essentiell del av genomförandet. Tjörns
förvaltningschefer och bolagschefer understryker även vikten av samarbeten under
”3.1.5 Tema 5 – Betydelsen av externa partner och gränsöverskridande samarbeten”.
Ytterligare exempel på aktivitet är att etablera rutiner för både formell och informell
samverkan. Tydliga avsiktsförklaringar och uttalade förväntningar i överenskommelser
mellan olika parter är en viktig förutsättning för att kommunen ska agera som
ansvarsfull samarbetspartner. Standarden lyfter många punkter som är viktiga att ha i
åtanke inom detta moment.

4.3.4 Uppföljning och analys (C)
Generellt handlar uppföljnings- och analysdelen om att samla in resultat från
kommunens arbete med Agenda 2030 och utvärdera det i förhållande till de
hållbarhetsmål som fastställts. Detta innebär att siffror och effekter från kommunens
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aktiviteter och verksamhet behöver översättas i kunskap om hur nuläget ser ut.
Analysen av kommunens framsteg behöver förmedlas och spridas i hela organisationen
och agera som grund för att synliggöra möjliga vägar till förändring.
Uppföljnings- och analysdelen består av följande moment;

•
•
•
•
•

Förutsättningar för uppföljning och analys
Samla in information
Fokusera på det som är viktigt
Söka orsaker
Dra slutsatser och föreslå åtgärder

Förutsättningar för uppföljning och analys
Uppföljnings- och analysarbetet bör bygga på en bred delaktighet. För att kunna sprida
analysen i hela organisationen behöver en uppföljnings- och analysgrupp (eller grupper)
tillsättas med representanter från alla relevanta förvaltningar och bolag. Standarden
lyfter en rad viktiga förutsättningar i arbetet som att uppföljnings- och
analysgrupp(erna) behöver en tydlig uppdragsbeskrivning och mandat. Grupp(erna) bör
även agera som stöd till förvaltningsledningen och kommunledning gällande
möjligheterna att presentera underlag till förtroendevalda. Passande kandidater inom
Tjörns kommun för rollen som uppföljnings- och analysgrupp kan vara redan
existerande utvecklingsnätverk och arbetsgrupper bestående av utvecklingsledare och
tjänstepersoner i strategiska funktioner.
Standarden poängterar att det arbete som bedrivs i uppföljnings- och analysgrupp(erna)
behöver kopplas till kommunens budgetcykel. Rollen som grupp(erna) bör uppfylla kan
variera beroende på hur, när och i förhållande till vilka delar av kommunens
uppföljningsprocess som man väljer att centrera arbetet med hållbarhetsmålen. Hur man
än väljer att strukturera analyserna i förhållande till årsbokslut, delårsbokslut,
tertialrapporter och månadsuppföljningar så behöver indikatorer, nyckeltal och annan
text som beskriver resultat göras lättillgänglig och lättbegriplig.

Samla in information
Det andra momentet ”Samla in information” handlar om att samla in och vid behov
formulera lokala hållbarhetsindikatorer som i sin tur kan följas upp i ett passande
styrsystem. För att belysa ett exempel lyfts Hypergene som ett möjligt ramverk och
stödsystem för detta ändamål under ”3.1.3 Tema 3 - Förslag på arbetsstruktur och
ansvarsfördelning”. Exempel på vad en hållbarhetsindikator kan vara exemplifieras
tydligt under ”3.2 Hållbarhetsprofil” där indikatorer och siffror från Kolada presenteras
i förhållande till alla 17 globala hållbarhetsmål.
Standarden understryker betydelsen av kontinuerlig uppföljning av
hållbarhetsindikatorerna för att kunna rapportera framsteg och eventuella avvikelser.
Detta är i sig ett problem då många av de indikatorer som RKA tagit fram endast har
utfall helårsvis och utfallen släpar dessutom ofta ett år. Detta innebär att kommunen
behöver anstränga sig för att hitta kompletterande indikatorer om man vill uppnå en
kontinuerlig uppföljning. Delårsbokslut och tertialrapporter lyfts i standarden som
förslag på när sådana uppföljningsprocesser kan vara lämpliga att genomföra.
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Möjligheten att dra jämförelser med andra kommuners hållbarhetsindikatorer beskrivs
också som en viktig del att utgå ifrån.

Fokusera på det som är viktigt
Momentet ”Fokusera på det som är viktigt” understryker betydelsen av att säkerställa
tydliga rutiner för att kontinuerligt kunna upptäcka, presentera och hantera avvikelser i
hållbarhetsindikatorerna. Exempelvis när negativa avvikelser upptäcks bör dessa ges
hög prioritet och när avvikelserna är positiva är det viktigt att ta tillvara på värdet
genom att identifiera och lära sig av vad som gjorts bra. Det kan vara särskilt viktigt att
illustrera positiva och negativa avvikelser för beslutsfattare och tjänstepersoner på ett
lättbegripligt sätt med olika typer av grafer, symboler, pilar och färgskalor.

Söka orsaker
Momentet ”Söka orsaker” syftar till att fördjupa sig i frågor som: Vad beror
avvikelserna på? Hur gör vi för att bli bättre? Personerna som utför avvikelseanalysen
behöver kompetens och förståelse vad som styr och påverkar de indikatorer som
innefattas i Agenda 2030. Jämförelser med andra kommuner och regioner kan vara ett
sätt att inhämta kunskap tillsammans med omvärldsbevakning av relevanta
forskningsresultat inom området för hållbar utveckling. Momentet innefattar även att
rätt orsaker till avvikelser prioriteras vilket kan betyda att man väljer att fokusera på vad
som haft störst inverkan på hållbarhetsresultatet. Uppföljnings- och analysgruppen
beskrivs som en möjlig kandidat för detta arbete samtidigt som andra verksamheter,
invånare och intressenter kan vara passande att involvera i dialog kring prioriteringar.

Dra slutsatser och föreslå åtgärder
Uppföljnings- och analysdelens sista moment ”Dra slutsatser och föreslå åtgärder”
förklarar att slutsatser och föreslagna åtgärder som framkommer ur analysarbetet bör
sammanställas så att de förtroendevalda kan fatta informerade beslut om eventuella
åtgärder. Den huvudsakliga utmaningen handlar om att dra slutsatser som tydligt
synliggör brister i hållbarhetsarbetet eller föreslå ytterligare åtgärder som kan öka
uppfyllelse av fler hållbarhetsmål. Förslag att stärka hållbarhetsarbetet ska alltid utgå
från evidensbaserade kunskapskällor och empiri vilket kan innebära underlag från den
egna kommunen, forskning eller underlag från andra kommuner eller regioner.
Alla moment som lyfts under denna del lägger genomgående vikt på betydelsen av att
analysera och följa upp hållbarhetsarbetet. Ett fokus på analys och uppföljning ger i sin
tur möjligheter att utvärdera hur arbetet fortlöper i sin helhet. Detta resonemang kan
ytterligare förtydliga betydelsen av:
”Kommunledningsgruppens viktiga roll att verka som central
punkt och huvudansvarig för ett helhetsgrepp kring Agenda 2030
och balansen mellan de 17 hållbarhetsmålen.”
Ovanstående citat lyfts även under det tidigare momentet ”Formulera hållbarhetsmål
som är relevanta över tid” och tål att understrykas. Detta då en tydlig mandat- och
ansvarsfördelning tjänstepersoner och grupper som arbetar med Agenda 2030 bör
hanteras som en viktig huvudfråga. Vad är exempelvis kommunledningsgruppens roll i
förhållande till den föreslagna samordningsgruppen som beskrivs under ”Formulera

Sida 45
Tjörns kommun
260

hållbarhetsmål som är relevanta över tid”? Fortsättningsvis, hur ska
kommunledningsgruppen och samordningsgruppens ansvarsområden beskrivas i
förhållande till de uppföljnings- och analysgrupp(er) som beskrivs under
”Förutsättningar för uppföljning och analys”? Detta är två högst relevanta frågor att
ställa sig för att hitta en tydlig struktur i det kommunövergripande arbetet.
Förutsättningarna för hur effektivt Agenda 2030 kan genomföras påverkas av vilka
funktioner och kompetenser som väljs ut till uppföljnings- och analysgrupp(er). Med
andra ord är planeringsdelen av PDCA-modellen särskilt viktig eftersom planeringen
ramar in förutsättningarna för hur analys och uppföljning kan ske.

4.3.5 Ständiga förbättringar (A)
Den fjärde och sista delen av ”PDCA-modellen” består av momenten;

•
•
•

Konsekvensbedömning
Prioritera
Beslut

Ur ett övergripande perspektiv centrerar denna del kring vilka beslut som kan fattas för
att stimulera det fortsatta arbetet med Agenda 2030. Baserat på resultat, analys och
åtgärdsförslag från de tidigare momenten kan förbättringsåtgärder lyftas fram.
Standarden betonar exempelvis att alla förbättringsåtgärder inte nödvändigtvis måste
lyftas för beslut i den politiska ledningen. Vissa åtgärder och förbättringsförslag kan
hanteras direkt inom bolag och förvaltningar och därigenom integreras i det
kontinuerliga förbättringsarbetet i ordinarie verksamhet. Ytterligare relevanta och
övergripande aspekter i förbättringsarbetet återfinns under ”4.3.3 Planera (P)” (se Figur
3).

Konsekvensbedömning
Momentet ”Konsekvensbedömning” tydliggör att en konsekvensbedömning av
kommunens arbete behöver utföras och att de tre grundprinciper som står bakom
Agenda 2030 bör ligga till grund för detta arbete. De tre grundprinciperna att ha i åtanke
är då;

1
2
3

Agendan är universell – det innebär att den vänder sig till alla världens länder, och
att alla länder har ett gemensamt ansvar för dess genomförande.
Målen är integrerade och odelbara - framgång krävs inom alla områden för att
målen ska kunna uppnås.
Ingen ska lämnas utanför - genomförandet av agendan måste ske med särskild
hänsyn till de människor och samhällen som har sämst förutsättningar.

För att exemplifiera kan detta innebära att man prövar alla förslag på åtgärder kopplat
till Agenda 2030-arbetet genom att ställa frågor som;

•
•

Förväntas åtgärderna ha negativ eller positiv påverkan på sociala, ekonomiska och
miljömässiga dimensioner av hållbar utveckling?
Påverkas andra länders möjligheter att uppfylla Agenda 2030 negativt eller positivt
av kommunens aktiviteter?
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•

Kommer människor i samhällen med särskilt dåliga förutsättningar påverkas
positivt eller negativt?

Utöver det nationella och globala perspektivet på hur man kan tänkas påverka finns
lokala frågor att begrunda såsom

•
•
•

Innebär förslagen en organisationsförändring?
Vad innebär åtgärden för intressenter eller medborgare?
Vilka personella eller ekonomiska medel kommer behövas?

Prioritera
Detta moment beskriver att prioriteringar av förslag som stärker hållbarhetsarbetet bör
grundas i den tidigare konsekvensbedömningen. Standarden framhåller återigen att bred
delaktighet med representanter från kommunens olika verksamheter kan gynna
prioriteringsprocessen i och med att inkludering av fler perspektiv bidrar till helheten.
Det rekommenderas även att man använder en modell som kan ställa resursinsatser i
förhållande till förväntade effekter av olika åtgärder. En modell/prioriteringsmatris som
lyfts som alternativ återfinns i SKR:s rapport ”Guide: planering, uppföljning, och
åtgärder i kommunövergripande styrning” och kan observeras nedan (se Figur 4).

Figur 4 - Prioriteringsmatris resursinsats i förhållande till effekt/resultat.

Beslut
”Beslut” är det sista momentet. Här framhävs vikten av att det beslutsunderlag som
tagits fram behöver sammanställas på ett sätt som gör det möjligt för beslutsfattare att ta
ställning till materialet. De beslut som tas som följd av underlaget bör presenteras och
kommuniceras ut i kommunens verksamheter. Vem inom verksamheterna som berörs
och vilka aktiviteter som ska genomföras är exempel på frågor som kan vara centrala i
detta moment.
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Avslutningsvis beskrivs återkoppling till alla interna och externa parter som deltagit i
arbetet som mycket viktig komponent då detta stimulerar motivation och fortsatt
engagemang. Återkoppling gentemot de förtroendevalda är likaså avgörande för att
informera om åtgärderna haft de effekter man faktiskt siktat på. När det sista momentet
”Beslut” avklarats sluts cirkeln i ”PDCA-modellen” och processen startar återigen om i
planeringsdelen och momentet ”Beskriv hållbarhetsuppdraget”.
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4.4

Tillval 1 – Anställa nya funktioner med fokus på
hållbar utveckling/Agenda 2030?

En grundläggande strukturfråga kan kopplas till vilka tjänstepersoner som förväntas
utföra vilka delar av förverkligandet av Agenda 2030. Behöver Tjörn endast utvidga och
förtydliga ansvarsområden inom existerande tjänstemannastruktur eller bör en eller fler
personer med specialistkompetens anställas i ny funktion?
Under ”3.3.3 Hur organiseras arbetet med Agenda 2030?” lyfts det exempelvis att
Marks kommun har valt att samla ett hållbarhetsteam bestående av en folkhälsostrateg,
en miljöstrateg och två sociala hållbarhetsstrateger. Ett annat exempel är Härryda
kommun där en utvecklingschef under kommunstyrelsen leder ett Agenda 2030-team
bestående av tre utvecklingsledare med kompetens inom miljö, folkhälsa och hållbar
utveckling. Vidare finns exempel i Ale kommun där ansvar för prioriterade
hållbarhetsmål har fördelats ut till varsin sektorchef som i sin tur förses med
processledarstöd av personal från strategi- och uppföljningsavdelningen.
Fler exempel från hur andra kommuner arbetar finns under ”3.3.3 Hur organiseras
arbetet med Agenda 2030?”. Frågan som återstår är då vilket upplägg av funktioner och
tjänster som bäst tjänar Tjörns förutsättningar i att arbeta med och förverkliga Agenda
2030?
Från kartläggningens intervjuer under ”3.1.3 Tema 3 - Förslag på arbetsstruktur och
ansvarsfördelning” framgår önskningar om att tillsätta fler tjänster kopplat till Agenda
2030-arbetet. Det beskrivs att;
”… behovet av att anställa minst en person i en mer långsiktig
bestående position, exempelvis en projektledare, som har expertis
inom Agenda 2030 och hållbarhetsområdet ur ett övergripande
perspektiv som kan bidra med direkt vägledning för all personal.”
För att bidra med ett praktiskt exempel går det att dra kopplingar tillbaka till momentet
”Förutsättningar för uppföljning och analys” där det beskrivs att man behöver tillsätta
minst en uppföljnings- och analysgrupp med representanter från alla relevanta
förvaltningar och bolag. Här kan man ställa sig frågan om Tjörn i nuläget redan har de
personella resurser som behövs för att forma ändamålsenliga uppföljnings- och
analysgrupp(er) eller om ytterligare funktioner och tjänster krävs?
För att återkoppla till de inledande styckena under ”4.3 Grundförslag för struktur” kan
det även vara viktigt att överväga utformningen av nya funktioner då en titel som
projektledare möjligtvis kan bidra till den kontraproduktiva tanken att ”Agenda 2030
bara är ett projekt vid sidan av”. Om kommunen väljer att fortsätta utan att tillsätta nya
funktioner med särskilt fokus på Agenda 2030 eller hållbar utveckling kan det vara
särskilt betydelsefullt att se över utmaningarna under ”3.1.7 Tema 7 - Samspel och
samarbete mellan politiker och tjänstepersoner”. Temat beskriver hur
innovationskraften hos tjänstepersoner och politiker kan släppas lös ytterligare om båda
parter hjälps åt att överbrygga rädslan för att vara den som tänker nytt men gör fel.
Tilläggsvis, som ett alternativ för att ta stöd i implementeringen av Agenda 2030 finns
Glokala Sverige. Glokala Sverige är ett kommunikations- och utbildningsprojektet
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baserat på ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet och SKR. Under år 2020, när
denna kartläggning författades, hade Glokala Sverige 130 kommuner och 16 regioner
som deltagare i projektet.

4.5

Tillval 2 – Utredning och värdering av
grundprinciperna bakom Agenda 2030

Standarden beskriver och lyfter vikten av de tre grundprinciperna bakom Agenda 2030.
Fokus för detta tillval är den andra principen markerad i fet stil nedan.

1
2
3

Agendan är universell – det innebär att den vänder sig till alla världens länder, och
att alla länder har ett gemensamt ansvar för dess genomförande.
Målen är integrerade och odelbara - framgång krävs inom alla områden för
att målen ska kunna uppnås.
Ingen ska lämnas utanför - genomförandet av agendan måste ske med särskild
hänsyn till de människor och samhällen som har sämst förutsättningar.

Att hållbarhetsmålen är integrerade och odelbara är en aspekt som standarden
understryker i det inledande momentet ”Formulera hållbarhetsmål som är relevanta över
tid” men även i den avslutande delen under momentet ”Konsekvensbedömning”. Med
andra ord beskriver standarden tydligt att principerna ska spela en viktig roll i
genomförandet av Agenda 2030 men mer detaljerade resonemang kring vad detta
innebär i praktiken saknas i standarden. Detta tillval finns därför till för att lyfta denna
nyckelfråga, starta en konversation och ge initiala resonemang att utgå ifrån. De
kommuner som medverkat i omvärldsbevakningen kan sägas ha tacklat just denna
utmaning på olika sätt vilket undersökas vidare nedan.
Under tidigare avsnitt ”Hur organiseras arbetet med Agenda 2030?” kan man läsa om
hur Härryda kommun har valt att anta Agenda 2030 som vägledande för hela
verksamheten. Som tidigare nämnt ligger ansvaret för Agenda 2030-arbetet i Härryda
under kommunstyrelsen och leds av en utvecklingschef. Utvecklingschefen leder i sin
tur ett Agenda 2030-team med kompetens inom miljö, folkhälsa och hållbar utveckling,
en kompetensgrund som är tänkt att återspegla de tre hållbarhetsperspektiven. Med
andra ord finns en klassisk uppdelning i social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. En
liknande uppdelning kan observeras i Tjörns kommun under ”Agenda 2030 i
kommunens budgetdokument” (se Figur 1), där kopplingarna mellan kommunens tre
strategiska områden och de globala hållbarhetsmålen tydliggörs.
Innan vidare fördjupning görs kring olika kommunernas tillvägagångssätt är det viktigt
att klargöra hur och varför en uppdelning i de tre hållbarhetsperspektiv potentiellt kan
bromsa upp genomförandet av Agenda 2030.
Från kartläggningens intervjuer och omvärldsbevakning framkommer det att vanliga
tankesätt kring hållbarhetsarbetet präglas av uppdelningen i social, ekologisk och
ekonomisk hållbarhet. Ekologisk hållbarhet härleds ofta till begreppet ”miljö” som ofta
upplevs som ett eget ämne, de sociala frågorna har sin definierade sfär och ekonomin
sätter ramen för vad tjänstepersoner tillåts arbeta med. Denna struktur är enligt Agenda
2030 både en del av lösningen och problemet. Naturligtvis behövs någon typ av
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indelning för att göra det möjligt för tjänstepersoner att förhålla sig till sakfrågor i
kommunens dagliga verksamhet. Samtidigt kräver utmaningen att uppnå hållbar
utveckling nya strukturer och lösningar.
Grundprinciperna bakom Agenda 2030 understryker hur de 17 hållbarhetsmålen är
integrerade och odelbara av just denna anledning; då samhällsomställningen som
eftersöks är omfattande, man eftersöker inte enskilda justeringar inom särskilda
områden utan ett omtag av hela samhällsutvecklingen. De samhällsomvandlande
lösningar som Agenda 2030 eftersöker finns i samspelen mellan de sociala, ekonomiska
och ekologiska perspektiven, snarare än inom perspektiven var för sig. Med andra ord är
en uppdelning i social, ekonomisk, och ekologisk hållbarhet användbart i
genomförandet av Agenda 2030… så länge uppdelningen i tre perspektiv inte tar fokus
från principen att de 17 hållbarhetsmålen är integrerade och odelbara.
Under ”3.3.3 Hur organiseras arbetet med Agenda 2030?” beskrivs det hur Härryda
kommun tagit denna utmaning på allvar och har antagit en ”Strategisk plan för Agenda
2030 2.0”. I denna plan, som ett enat kommunfullmäktige kommit överens om, finns
fyra insatsområden och sju strategier som ligger i linje med Agenda 2030.
Fortsättningsvis, för att undvika att fokusera för mycket på uppdelningen i de tre
klassiska hållbarhetsperspektiven, valde Härryda att inte göra någon uppdelning av de
17 hållbarhetsmålen utifrån ansvarsområden inom verksamheter och sektorer. Detta
motiverades av att Agenda 2030 mycket tydligt beskriver att målen är odelbara och att
en uppdelning snarare skulle verka kontraproduktivt. Istället skapade Härryda ”Forum
för hållbar utveckling”, ett tvärsektoriellt forum där nyckelfunktioner möts för att
hantera komplexa gränsöverskridande frågor. Detta kan ses som ett tydligt exempel på
hur en kommun kan prioritera för att ge tjänstepersoner grundförutsättningar att
diskutera och problemlösa kring samhällsutmaningar där hållbarhetsmålen går i
varandra på olika sätt.
Mölndal kommuns arbete med Agenda 2030 kan verka som ett alternativt exempel på
hur en kommun kan hantera hållbarhetsmålens odelbarhet. Mölndals politiker tog först
beslut om nya övergripande mål som skulle agera som centrum för allt arbete med
Agenda 2030. De politiska partierna enades sedan om direkta och indirekta kopplingar
mellan de nya övergripande målen och de 17 globala hållbarhetsmålen. Vidare, för att
luckra upp den traditionella målstyrningen, valde kommunen att inte fördela ut enskilda
hållbarhetsmål till kommunens 10 förvaltningar. Istället valdes minst en tjänsteperson ut
från varje förvaltning med passande position och kompetens. De utvalda
tjänstepersonerna fick i uppgift att skapa ett analysteam med fokus på social- och
miljömässig hållbarhet. Dessa analysteam agerar sedan som ben ut i varje förvaltning
för att säkerställa att Agenda 2030 genomsyrar verksamheten. Analysteamens funktion
och roll påminner tydligt om de analys- och uppföljningsgrupper som beskrivs i
standardens moment ”Förutsättningar för uppföljning och analys”. I jämförelse med
Härryda kommun kan Mölndals kommun sägas valt ett tydligare fokus på just socialoch miljömässig (ekologisk) hållbarhet. Samtidigt påminner de båda kommunernas
lösningar om varandra då de båda har genomfört olika åtgärder för att öka
gränsöverskridande samarbete och utmana ”traditionella stuprörsstrukturer”.
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Vilka är då ”stuprörsstrukturerna” som Tjörns kommun kan behöva ifrågasätta i sitt
arbete med Agenda 2030? Under kartläggningens tidigare avsnitt ”3.2 Hållbarhetsprofil
– De 17 globala hållbarhetsmålen och kopplingar till kommunens verksamheter” finns
grafer som kan ge en tydligare uppfattning om vilka ”stuprörsstrukturer” som upplevs
finnas på Tjörn. Om man går tillbaka och observerar graferna kopplade till alla 17
hållbarhetsmål så kan man se hur alla förvaltningar och bolag gjort en självskattning
kring hur deras arbete och kompetens kopplar till Agenda 2030-arbetet. Dessa grafer
kan med andra ord användas som diskussionsunderlag för att synliggöra var det kan
finnas ”hål” i kommunens arbete kopplat till särskilda hållbarhetsmål. En annan fråga
som kan behandlas med hjälp av graferna är vilka verksamheter som kanske borde
samarbeta mer i särskilda frågor. Att ifrågasätta varför förvaltningar eller bolag har
höga eller låga värden i sin självskattning kan i sig generera viktiga följdfrågor.
Ovanstående exempel på diskussionsupplägg mellan förvaltningar och bolag bör
sannolikt leda till fler insikter kring hur hållbarhetsmålen är integrerade och odelbara.
Avslutningsvis kan Ale kommuns arbete med ”Ale i 360 grader” lyftas som ett tänkvärt
exempel under ”3.3.3 Hur organiseras arbetet med Agenda 2030?”. Arbetet med ”Ale i
360 grader” kopplar tydligt till det inledande momentet ”Beskriv hållbarhetsuppdraget”
i PDCA-modellen. ”Ale i 360 grader” fokuserade på att inkludera perspektiv från
politiker, tjänstemän och medborgare för att identifiera de särskilt angenäma
samhällsutvecklingsfrågorna. Ale kommuns arbete med ”Ale i 360 grader” kan delvis
jämföras med arbetsmetoden ”Cultural planning” från arbetet i Tjörns kommun i den
mån att båda tillvägagångssätt ställer frågor kring vad som är viktigt i den lokala
kontexten. Båda exemplen från Ale och Tjörn kan ses som prov på hur en kommun kan
identifiera områden som relaterar till måluppfyllelse av Agenda 2030 på ett
inkluderande sätt.
Denna avslutande del av kartläggningen har lyft perspektiv och exempel som betonar
vikten av att ta grundprinciperna bakom Agenda 2030 på allvar. Samtidigt har tidigare
avsnitt visat på hur Tjörn redan arbetar aktivt för förverkligandet av Agenda 2030.
Frågan är nu hur skickligt Tjörn kan fortskrida mot starkare måluppfyllelse av
hållbarhetsmålen? Denna kartläggning har sammanfattningsvis genererat ett
kommunövergripande material som beskriver nuläget och ger förslag på struktur i det
kommande arbetet. Genom att ta till sig detta underlag bör Tjörns kommun kunna röra
sig framåt och ta fler välgrundade steg framåt i förverkligandet av Agenda 2030 och en
hållbar utveckling.
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5

Källförteckning

Interna källor – Tjörns kommun
Agenda 2030 Kultur- och Fritidsförvaltningen Tjörns kommun, 2020, Tjörns
kommun
Agenda 2030 Socialförvaltningen Tjörns kommun, 2019, Tjörns kommun
Alliansens budgetdokument, år 2020, Tjörns kommun
Barn- och ungdomsplan 2013–2023, Tjörns kommun
Detaljbudget 2020 för kommunstyrelsen, Tjörn kommun
Personal- och kompetens- försörjningsplan 2015-2020: Socialförvaltningen,
Tjörns kommun, 2015-02-20, Tjörns kommun
Strategi för en hållbar natur- och kulturturism 2018–2025, Tjörn kommun
Strategi för folkhälsa och social hållbarhet 2019-2026 - För ett jämlikt Tjörn,
Tjörn kommun
Stärkt Barn & Ungdomskultur, Handlingsplan 2016-2020, Tjörns kommun
Personliga anteckningar från utförda intervjuer vid Tjörns kommun
Kommunchef – Ann-Britt Svedberg
Förvaltningschef – Evike Sandor
Förvaltningschef – Marie Louise Bergqvist
Förvaltningschef – Shuja-At Noormohamed
Förvaltningschef – Lena Eriksson
VD för THAB – Janina Liljekvist
VD för TBAB och TMÅAB – Solbritt Törnqvist
Personliga anteckningar från utförda gruppintervjuer/workshops vid Tjörns
kommun
Ledningsgrupp för Barn- och utbildningsförvaltningen
Ledningsgrupp för Kultur- och fritidsförvaltningen
Ledningsgrupp för Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ledningsgrupp för Socialförvaltningen
Ledningsgrupp för Kommunstyrelsen
Gemensam ledningsgruppsworkshop för THAB, TBAB och TMÅAB
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Personliga anteckningar från utförda intervjuer med tjänstepersoner från
kommunerna: Ale, Alingsås, Härryda, Lerum, Lidköping, Marks, Mölndals,
Uddevalla och Ulricehamn.
Tjänstepersonerna vid kommunerna hade positioner som exempelvis
Miljöstrateg, Folkhälsostrateg, MR-strateg (mänskliga rättigheter),
Ledningscontroller och Utvecklingsledare (inom områden som miljö och
folkhälsa). Intervjupersonerna var antingen direkt kopplade till respektive
kommuns arbete med Agenda 2030 eller hade en närliggande funktion som
förväntas spela en viktig roll i kommande arbete kring Agenda 2030.
Externa källor:
17 Globala mål för hållbar utveckling, hämtad [2020-09-13] från:
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda2030/17-globala-mal-for-hallbar-utveckling/
Agenda 2030-delegationens slutbetänkande ”Agenda 2030 och Sverige:
Världens utmaning – världens möjlighet”( SOU 2019:13) hämtad [2020-09-11]
från: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentligautredningar/2019/03/sou-201913/
Agenda 2030 för hållbar utveckling, hämtad [2020-09-14] från:
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda2030/agenda-2030-for-hallbar-utveckling/
Alesamhällets utveckling 2020, hämtad [2020-09-11] från:
https://ale.se/download/18.1b7e9cd0168c7a151132526/1550069778795/Alesa
mh%C3%A4llets%20utveckling%202020.pdf
Alingsås Kommuns Policy för Hållbar Utveckling utifrån FN:s Agenda 2030,
hämtad [2020-09-20] från: https://sammantradesportal.alingsas.se/welcomesv/namnder-styrelser/kommunstyrelsen/mote-2019-09-09/agenda/policy-forhallbar-utveckling-i-alingsas-kommun-ny-forsta-sida-revideradversionpdf?downloadMode=open
Beskrivningar av ansvarsområden inom kommunens olika verksamheter,
hämtad [2020-04-25] från: https://www.tjorn.se/
Budget 2020-2021 med plan för 2022-2023, hämtad [2020-09-23] från:
https://www.mark.se/globalassets/e-politik-och-organisation/resurser-ochresultat/budget/budget-2020-2023.pdf?r=20191230130104
Glokala Sverige – Agenda 2030 i kommuner och regioner, hämtad [2020-09-27]
från: https://fn.se/vi-gor/utveckling-och-fattigdomsbekampning/agenda2030/glokala-sverige/
Handlingsplan Agenda 2030, hämtad [2020-09-14] från:
https://www.regeringen.se/rapporter/2018/06/handlingsplan-agenda-2030/
Indikatorer kopplat till Tjörns arbete med Agenda 2030, hämtad [2020-10-08]
från: https://www.kolada.se/verktyg/jamforaren/?_p=jamforelse&focus=16673
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Logotyp och ikoner, hämtad [2020-03-29] från:
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda2030/ikoner/
Mappning av Sveriges Miljömål mot de Globala Hållbarhetsmålen, hämtad
[2020-10-06] från:
https://sverigesmiljomal.se/contentassets/146416ffed6549f18b08d8be7913ff17/
matris-over-miljomalen-mappning.pdf
Miljöplan för Lidköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2017-06-19,
hämtad [2020-09-22] från:
https://intranat.goliska.se/download/18.698fd41815ca51cbcd676652/14986498
47454/Milj%C3%B6plan%20f%C3%B6r%20Lidk%C3%B6pings%20kommun.
pdf
Mål för Mölndals stad, hämtad [2020-09-14] från:
https://www.molndal.se/startsida/kommun-och-politik/mal-for-molndalsstad.html
Nulägesanalys Agenda 2030 I Marks kommun, hämtad [2020-09-23] från:
https://www.mark.se/globalassets/a-invanare/agenda-2030/nulagesanalys-avagenda-2030-i-marks-kommun.pdf?r=20200217154959
Om Agenda 2030 – Nyckeltal, Rådet för främjande av kommunala analyser
(RKA), hämtad [2020-09-11] från: https://www.rka.nu/agenda2030.2868.html
Om Ale i 360 grader, hämtad [2020-09-20] från: https://www.ale.se/kommun-politik/hallbar-utveckling/ale-i-360.html
Presentation om Cultural Planning, hämtad [2020-10-06] från:
https://goteborgsregionen.se/download/18.4bddcc2114f7e0738d6c2240/144112
2052391/Bilaga+2_Tinna+Harling+Tj%C3%B6rn.pdf
Program för social hållbarhet 2018-2030, hämtad [2020-09-22] från:
https://lidkoping.se/innehall/2013/08/Programfrsocialhllbarhet25oktoberkl13.p
df
Referens till Barnkonventionen, hämtad [2020-04-20] från:
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/barnkonventionen-som-svensklag/
Regeringens handlingsplan Agenda 2030 för 2018-2020, hämtad [2020-03-29]
från:
https://www.regeringen.se/49e20a/contentassets/60a67ba0ec8a4f27b04cc4098f
a6f9fa/handlingsplan-agenda-2030.pdf
Strategisk plan Agenda 2030 Version 2.0 Dnr 2019KS606, hämtad [2020-0918] från:
https://www.harryda.se/download/18.7fe3122116ed59d8082a045b/1576231590
142/Strategisk%20plan%20Agenda%202030%20version%202.0.pdf
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Styrning och ledning för hållbar utveckling i kommuner och regioner –
Vägledning för genomförandet av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling,
hämtad [2020-09-06] från: https://www.mellerud.se/media/440008/2020-08-11bilaga-styrning-och-ledning-for-hallbar-utveckling-i-kommuner-ochregioner.pdf
Sveriges Kommuner och Regioner – SKR – ”Guide för planering,
uppföljning/analys och åtgärder i kommunövergripande styrning” hämtad
[2020-09-11] från:
https://skr.se/download/18.105df55f1665d36a33427975/1539329268978/SKL_
Guide_2015%20slutlig%20version.pdf
Transforming our world – The 2030 Agenda for Sustainable Development.
hämtad [2020-03-14] från:
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agend
a%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf
Vision 2040, hämtad [2020-09-18] från:
https://sammantradesportal.alingsas.se/welcome-sv/namnderstyrelser/kommunfullmaktige/mote-2018-03-28/agenda/ss14-ks-vision-2040pdf1?downloadMode=open
Övriga indikatorer med kopplingar till uppfyllelse av Agenda 2030 som
identifierats genom frisökningsverktyget, hämtad [2020-10-08] från:
https://www.kolada.se/verktyg/fri-sokning/
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-03-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§61

Svar på motion från Anna Wängborg (MP) och Tanja
Siladji Dahne (MP) om Agenda 2030 organisation
2021/46
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet
i avvaktan på rapporten kopplat till Agenda 2030.
Barnkonventionen
Ett mer strukturerat och systematiskt såväl strategiskt som
operativt hållbarhetsarbete ger positiva effekter för barn och unga
på Tjörn. Dock kan vi inte se att beslutet i sig kopplat till denna
motion påverkar, får konsekvenser eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne (MP) har inlämnat
motion ang organisation Agenda 2030 i vilken de yrkar
•

•

att utreda och föreslå lämplig organisering av ett Agenda 2030organ, där redan befintliga strateger har en given plats, men att vi
även rekryterar en kommunekolog med syfte att säkerställa att alla
perspektiven synliggörs och synkroniseras.
Att detta organ ges mandat till att arbeta koncernövergripande och
motverkar att vi fastnar i våra stuprör.

Det har under hösten/vintern 2020 genomförts en
kommunövergripande kartläggning av arbetet kopplat till Agenda
2030 som berör de frågeställningar som lyfts i motionen. Det är
därför förvaltningens förslag att motionen ska anses vara
besvarad utifrån att det redan pågår arbete i frågan.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige 2021-02-25, § 50
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-03-10
Motion från Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne (MP)
om Agenda 2030 organisation

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-03-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens
förslag till beslut.
Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska återremittera
ärendet i avvaktan på rapporten kopplat till Agenda 2030.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Rosalie Sanyangs (S)
förslag väljs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Interpellationssvar Tanja Siladji Dahne (mp) avseende hälso- och
sjukvårdsavtalet

Tjörns kommun har inte sagt upp befintligt avtal.
Dock pågår ett revideringsarbete kring hälso- och sjukvårdsavtalet.
Remissversion på nytt avtal kommer till kommunen för ställningstagande
september 2021.
Det som kan sägas är att ett antal socialnämndspolitiker anser att det pågår en
förskjutning från regionens sida om att utföra hälso- och sjukvård på
specialistnivå i hemmen vilket man reagerat kraftfullt på. Det är inte förenligt
med gällande lagstiftning (kommunallag och hälso- och sjukvårdslag) att
kommunen utför specialistvård i hemmet. Socialnämnderna kan då inte ta sitt
vårdgivaransvar utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv.
Målsättning med att specialistvården utförs hemma istället för på sjukhus är
mycket god men patientsäkerhet, kompetens samt juridiska förutsättningar
därtill måste vara säkrade. Nationellt pågår en sådan utredning varefter
kommuner kan utföra specialistvården under vissa förutsättningar tex via
tilläggsavtal osv. Lagstiftningen medger inte att ansvarsgränser ändras trots att
avtal kommer att kunna skrivas om något år.
Det hälso- och sjukvårdsavtal som föreligger idag mellan regionen och de 49
kommunerna är inom primärvårdsnivå dvs mellan vårdcentral och kommun. I
praktiken kan kommunen inte ta över något ansvar förrän patienten/brukaren
skrivs in på vårdcentralen varefter vårdcentralen begär att vården ska utföras av
kommunen. Läkarkontakten måste finnas kvar på vårdcentralen.
Det viktigaste nu är att poängtera att vi är med, även fortsättningsvis ska vara
med samt att denna process flyter på och att våra medborgare som behöver vård
inte hamnar i kläm på grund av administrativa gränser.

Martin Johansen
Kommunstyrelsens ordförande
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Med anledning av dragningen i kommunstyrelsen kring vårdsamverkan den 20210225 vill
jag ställa följande frågor till kommunstyrelsen ordförande

Jag tolkar dragningen som att Tjörn avser att kliva ur eller redan har klivit ur åtaganden som
kommunen enligt hälso- och sjukvårdsavtalet fortfarande har. Att detta redan idag påverkar
Tjörnbornas möjlighet till en god och nära vård.
Så mina frågor är som följer?
Enligt hälso och sjukvårdsavtalet som gäller fram till 2022-12-31 ska vi som avtalspart säga
upp avtalet skriftligen.
Har Tjörns kommun skriftligen sagt upp avtalet i enlighet med § 1:4 i avtalet?
Om ingen uppsägning skett varför uppfyller inte Tjörn kommun sina åtaganden så att våra
medborgare kan få tillgång till en god och nära vård?
På vilket mandat / enligt vilken delegation har vår förvaltning valt att åsidosätta ett avtal som
fastställts av kommunfullmäktige?
Om en skriftlig uppsägning gjorts, när gjordes den i så fall och av vem?
Tanja Siladji Dahne
Miljöpartiet de Gröna, Tjörn
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-04-22
Kommunfullmäktige

§93

Anmälan av interpellation från Tanja Siladji Dahne (MP)
ställd till kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen
(L) om vårdsamverkan
2021/119
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
vårdsamverkan, enligt följande:
”Med anledning av dragningen i kommunstyrelsen kring
vårdsamverkan den 20210225 vill jag ställa följande frågor till
kommunstyrelsen ordförande
Jag tolkar dragningen som att Tjörn avser att kliva ur eller redan har klivit ur
åtaganden som kommunen enligt hälso- och sjukvårdsavtalet fortfarande har.
Att detta redan idag påverkar Tjörnbornas möjlighet till en god och nära vård.
Så mina frågor är som följer?
Enligt hälso och sjukvårdsavtalet som gäller fram till 2022-12-31 ska vi som
avtalspart säga upp avtalet skriftligen.
Har Tjörns kommun skriftligen sagt upp avtalet i enlighet med § 1:4 i avtalet?
Om ingen uppsägning skett varför uppfyller inte Tjörn kommun sina
åtaganden så att våra medborgare kan få tillgång till en god och nära vård?
På vilket mandat / enligt vilken delegation har vår förvaltning valt att
åsidosätta ett avtal som fastställts av kommunfullmäktige?
Om en skriftlig uppsägning gjorts, när gjordes den i så fall och av vem?”

Beslutsunderlag
Interpellation 2021-03-19
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-04-22
Kommunfullmäktige

§94

Anmälan av interpellation från Martin Johansson (-) fd
(SD) ställd till socialnämndens ordförande Gun
Alexandersson Malm (L) om en attraktiv kommun
2021/122
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
Sammanfattning
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en interpellation ställd till
socialnämndens ordförande Gun Alexandersson Malm (L) om en
attraktiv kommun, enligt följande:
”Vi är mitt inne i en pandemi och kan se hur den drabbat
äldreomsorgen. Utifrån det är det extra viktigt att vara rädd om den
personal som jobbar i äldreomsorgen. Vi måste säkerställa att den
personal kommunen har vill jobba kvar samt att kommunen värnar om
att ständigt vara en attraktiv arbetsgivare. Många väljer idag att byta
arbetsgivare för att få en bättre arbetsmiljö och högre lön, särskilt nu
under pandemin när efterfrågan av personal med kompetens inom
vården är stor. Därför bör Tjörns Kommun ligga i framkant när det
gäller att behålla in personal samt rekrytera ny personal.
Utifrån ovanstående vill jag ställa följande frågor till ordförande i
socialnämnden:
Vad kommer ni att göra för att behålla den personal som idag jobbar
inom vården?
Samt vad kommer ni göra för att kommunen ska vara ett attraktivt
alternativ vid nyrekrytering?”
Beslutsunderlag
Interpellation 2021-04-13

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Svar på interpellation från Martin Johansson (f.d.SD) avseende
en attraktiv kommun.
Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare är en löpande
process igenom hela kommunkoncernen. Till grund har vi den
antagna kompetensförsörjningsplanen (2017–2025) med en
tillhörande kontinuerligt uppdaterad handlingsplan samt
kommunikationsplan.
Vårt arbetsgivarvarumärke är ”På Tjörn får medarbetarna ta
plats”.
Vi marknadsför att på Tjörns kommun står arbetsklimat och
omsorg om varandra högt i kurs. Beslutsvägarna är korta,
arbetsverktygen effektiva och kollegorna hjälpsamma. Och att här
får medarbetare ta plats, har stor frihet inom sitt yrkesfält och är
med och påverkar utvecklingen.
För att förbli en attraktiv arbetsgivare har personalavdelningen
bland annat valt att fokusera vid några strategiska områden så
som profilering, ledarskap, mentorskap och delaktighet.

Hur vi arbetar vidare med att stärka vår attraktivitet som
arbetsgivare
Vi erbjuder våra medarbetare semesterväxling, generöst
flextidsavtal, förmånlig föräldraledighet, friskvårdsbidrag.
Inom Tjörns kommunkoncern arbetar vi utifrån modellen rätt lön,
det vill säga att lönen ska spegla arbetsuppgifternas komplexitet
och medarbetarens kompetens och prestation.
Personalavdelningen bistår med kompetensutveckling på
kommunövergripande nivå och våra förvaltningar erbjuder
kompetensutveckling anpassad till sina behov och förutsättningar.
På kommunövergripande nivå har vi möjlighet att avsätta medel
för medarbetares utveckling genom Omställningsfonden. Tidigare
år har vi satsat på specifika yrkesområden inom bland annat
socialförvaltningen och barn och utbildningsförvaltningen.
En kommunkoncernövergripande satsning är
personalavdelningens utbildningar inom arbetsmiljö och hälsa.
Inom hälsa har ett program med hälsoinspiratörer startats, dessa
erbjuds kompetensutveckling inom hälsa, vars syfte är att sprida

281

vidare kunskap till sina verksamheter och vara inspiratörer för
god hälsa.

Martin Johansen
Kommunstyrelsens ordförande

282

283

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-04-22
Kommunfullmäktige

§95

Anmälan av interpellation från Martin Johansson (-) fd
(SD) ställd till kommunstyrelsens ordförande Martin
Johansen (L) om en attraktiv kommun
2021/123
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
Sammanfattning
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en interpellation ställd till
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om en attraktiv
kommun, enligt följande:
”Konkurrensen är hård ute i landet när det gäller arbetskraften inom
många yrkeskategorier som är verksamma i den kommunala och i
regionala förvaltningar. Tjörn är inget undantag. För att Tjörns
kommun ska vara ett alternativ mot övriga kommuner och regioner är
det viktigt att kommunen har en aktiv personalpolitik som verkar för
en god arbetsmiljö genom att behålla befintlig personal men också att
vara det självklara valet då rekryteringar behöver ske. Detta kan bli
verklighet genom att de anställda erbjuds kompetensutveckling inom
sitt yrke, att lönen är godtagbar och arbetsmiljön bra. Vara en attraktiv
arbetsgivare helt enkelt.
Idag upplever många anställda långt ifrån att kommunen är en
attraktiv arbetsgivare eller att deras kompetens och kunskap tas tillvara
på ett sätt som skulle ge vinster för både den anställde men också
kommunen.
Utifrån ovanstående vill jag ställa följande frågor till ordförande i
kommunstyrelsen:
Pågår det något arbete i kommunen med att bli en attraktiv
arbetsgivare?
Om nej, kommer ordförande att ta initiativ till att ett sådant arbete
påbörjas i kommunen och där anställda och fackliga organisationer får
ett stort utrymme att delta?
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-04-22
Kommunfullmäktige

Om ja, hur ser arbetet ut och hur delaktiga är de anställda och fackliga
organisationerna?”
Beslutsunderlag
Interpellation 2021-04-13

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Motion om fria arbetskläder för omsorgspersonal.
Det man köper privat för egna pengar ska man inte behöva använda på jobbet.
Avseende arbetsskor är det dags att omsorgspersonalen ska få fria arbetsskor vilka som en självklar
del ska ingå i den dagliga arbetsutrustningen.
Vi bör absolut tänka på att, att vårdpersonalen i stora delar av Sverige går omkring i trasiga skor
För att de inte har råd att bekosta dessa själva.
Skorna slits betydligt mycket mer än övriga arbetskläder och är mycket dyrare om de ska vara
fotriktiga. Fotriktiga skor förhindrar och förebygger utslitning av höfter och fotleder under åren man
jobbar inom vården. Vårdpersonalen går omkring 12.000-19.000 steg om dagen. Under
pandemitiden har vårdpersonalen arbetat extra mycket och har enligt direktiven för smittorisk har de
varit tvungna att ha två par skor vilket är en extra kostnad.
Skor behöver bindas till arbetsplatsen men då skall kostnaden för dessa inte dras på lönen.
Lika självklart är det att skorna hör till utrustning som behövs i arbetet.
Tjörns kommun behöver blir en bättre arbetsgivare. En arbetsgivare som inte snålar för att hålla sina
anställda oskadda.
Både arbetskläder och arbetsskor är något som många arbetsgivare anser som självklara för sina
anställda
Med anledning av detta yrkar Vänsterpartiet på fria arbetskläder där skor och ytterkläder ingår,
-Att social förvaltning får i uppdrag att tillse att ekonomiska resurser finns för att varje år erbjuda
omsorgspersonal fria arbetsskor.
-Att socialnämnden ger socialförvaltning i uppdrag att undersöka hur många anställda som behöver
specialbyggda skor för att förebygga skador i höfter och fotleder.
-Att vårdpersonalen får arbetskläder både byxor och tröjor samt jackor för vinterbruk som kan
användas i verksamheten.
för Vänsterpartiet Tjörn,
Alma Sibrian
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Motion om att skrota det som kallas ”hälsosschema”.
Mot bakgrund att det i ”heltidsresan” januari 2021 infördes förändringar som påverkade personalen,
framförallt nattpersonalen men även dagpersonalen. För nattpersonalen har dessa förändringar lett
till fler nattpass. I delar av Sverige har det flammat upp, från ort till ort, massiva protester från
medlemmar i Kommunal där lokala arbetsgivare kört över sina anställda och infört extra nattpass,
ofta under parollen ”Hälsoschema”.
I flera kommuner har arbetsgivaren lyssnat på protesterna och backat efter kritikerstormen. Kloka
arbetsgivare lyssnar på de yrkesskickliga medarbetarna som kan sina verksamheter och vet bäst
utifrån sin verksamhets behov.
Fler nattpass, kommer att skrämma bort nattpersonal och i stor grad påverka deras familjeliv och
hälsa.
Att arbeta natt är speciellt. Det handlar om t ex. att ställa om sin dygnsprofil, för familj, för mat och
träning som är så viktigt för att hålla sig frisk och efter nattarbete finns inte samma energi. Ju färre
nattpass för en heltid desto större återhämtning mellan passen. Nattpass är ett slitsamt jobb och när
arbetsgivaren bestämmer att ett nattpass ska vara 9 timmar istället för det som gäller nu så
bestämmer arbetsgivaren också att 9 är hälsosammare en 10 timmar. För vem?
Vi har följt det lokala fackförbunden som tillsammans med nattpersonalen upplyst om sin oro, för
medlemmarnas hälsa och övriga omständigheter.
Mot bakgrund att Tjörns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare behövs eftertanke för att
vårdpersonalen ska vilja stanna kvar och orka arbeta fram till pensionsåldern.
Med anledning av att vi har ansvar för medarbetarnas hälsa yrkar Vänsterpartiet på,

- Att nattpersonalen får tillbaka heltidsmått på 10 timmar
- Att nattpersonalen arbetstid är 34,33 år 2021 och gälla som heltids norm
- Att verksamheter rustas ekonomiskt i tillräcklig utsträckning och att medarbetar planerar sitt
schema efter vårdtagarens vårdbehov.

För Vänsterpartiet
Alma Sibrian
Robert Bull
Thomas Collberg
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Kommunfullmäktige 2021-05-20
Interpellation till ordförande i Tjörns Hamnar,
Bo Bertelsen (M).
Bakgrund,
Tjörns Hamnar AB genomförde den 13 april sin årliga bolagsstämma. Stämman antog
också styrelsens förslag till den redovisade årsredovisning.
Under året har öppen kritik riktats mot dig från ägarbolagets styrelseordförande tillika
kommunstyrelsens ordförande.

Mina frågor blir då med beskriven bakgrund följande:
1. Hur stora obeskattade reserver fanns 2020-12-31 i Tjörns Hamnar?
2. Hur hade dessa reserver utvecklats under året?
3. Varför tycker du som styrelsens ordförande att bolaget skall ha
dessa reserver?
4. Tycker du att kommunstyrelsens ordförande tillika moderbolagets
ordförande Martin Johansen (L) har en saklig grund för påståendet
att Tjörns Hamnars styrelse på något sätt under året agerat
”direkt oansvarigt gentemot koncernen som helhet”?

Benny Halldin (S)
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1

Inledning/bakgrund
Vi har av Tjörns kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska kommunens
rutiner kring beslutsuppföljning. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.
Att fattade beslut genomförs, eller återrapporteras om de av någon orsak inte genomförts, är något som politiken många gånger förutsätter. Revisionen anser att det med
hänsyn till det demokratiska systemet och legitimiteten för den politiska nivån är viktigt
att säkerställa att fattade beslut genomförs och har därför beslutat att granska att så
sker.
Revisorerna bedömer att risken för att fattade beslut inte genomförs inte är försumbar
och har därför valt att genomföra en fördjupad granskning på området.

1.1

Syfte och avgränsning
Syftet med granskningen har varit att bedöma om fattade politiska beslut genomförs och
om så inte är fallet av olika anledningar, att detta återrapporteras till den politiska nivån.
Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor:

— Finns system, rutiner och riktlinjer för beslutsuppföljning i de berörda nämnderna?
— Sker det att beslut fattas men inte genomförs eller genomförs på alternativt sätt?
— Återrapporteras det till den politiska nivån om fattade beslut inte genomförs?
Granskningen omfattar endast beslutsärenden och avser tidsperioden 2019–2021.
Beslut gällande yttranden med mera kopplat till gransknings-/revisionsrapporter har ej
inkluderats.
Granskningen genomförs i två steg, där detta utgör en första delrapportering som sker
till revisorerna i april 2021. Den första delrapporteringen avser kommunstyrelsen och
barn- och utbildningsnämnden. Ytterligare nämnder kan komma att beröras i den
fortsatta granskningen.

1.2

Revisionskriterier
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller:

— Kommunallagen 6 kap. 6 §
— Övriga tillämpliga delar av kommunallagen
— Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut

1.3

Metod
Granskningen har genomförts genom:

— Dokumentstudier
— Intervjuer/avstämningar har genomförts med:
-

Förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen
Nämndsekreterare, barn- och utbildningsnämnden
2
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-

Kommunsekreterare

— Genomgång av beslut i de aktuella nämnderna under perioden 2019–2021.
-

För denna delrapport har följande beslut valts ut för genomgång:
— Begäran om starttillstånd för ny förskola samt ianspråktagande av
investeringsbudget

Samtliga intervjuade samt ordförande i barn- och utbildningsnämnden,
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beretts möjlighet att faktakontrollera
rapporten.

3
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2

Resultat av granskningen

2.1

Övergripande styrdokument och rutiner
I kommunallagen regleras generellt sett inte hur beslut ska verkställas eller följas upp
utan det är upp till kommunen att eventuellt utarbeta rutiner för detta. I lagen regleras
däremot att nämnderna bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges
beslut verkställs samt att nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem. Det är fullmäktige som ska besluta om omfattningen av redovisningen och formerna för den. Av lagen framgår också att det särskilt
åligger styrelsen att verkställa fullmäktiges beslut. 1

2.1.1

Allmän stadga för kommunstyrelsen och nämnder i Tjörns kommun
Av ”Allmän stadga för kommunstyrelsen och nämnder i Tjörns kommun” framgår det
bland annat att nämnderna ska främja och följa utvecklingen i de frågor som ingår i
nämndens verksamhetsområde, ta de initiativ och lägga fram de förslag som nämnden
finner påkallade. Om det ankommer på kommunfullmäktige att fatta beslut i ärende inom
nämnds verksamhetsområde, ska nämnden bereda fullmäktigeärendet och verkställa
fullmäktiges beslut. Vidare framgår det att det är nämndernas ansvar att kontinuerligt
följa upp sin verksamhet samt att fortlöpande redovisa till fullmäktige hur den har fullgjort
fullmäktiges uppdrag. Nämnd ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som
delegerats till den fullgjorts. Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av
fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas
redovisningar. Nämnd ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts den enligt
speciallag. 2

2.1.2

Policy för investeringshantering i Tjörns kommun
Av policyn framgår de riktlinjer som gäller för investeringshanteringen i Tjörns kommun.
Syftet med policyn uppges vara att tydliggöra vad en investering är och hur en
investering hanteras från planering/budgetering till slutredovisning. Nedan beskrivs de
delar av investeringspolicyn som bedöms vara av vikt för bedömningen avseende
uppföljning av beslut i nästkommande avsnitt.
Ansvarsfördelning
Av policyn framgår hur ansvaret är fördelat avseende olika typer av investeringsprojekt.
Ansvaret omfattar samtliga av investeringsprojektets delar, från planering, budgetering,
upprättande av starttillstånd, uppföljning, upprättande av slutredovisning mm. För
fastighets- och lokalinvesteringar är ansvaret fördelat på lokalsamordnare och
beställare (samt utförare i vissa fall).
-

Lokalsamordnaren har det övergripande ansvaret för kommunens fastighetsoch lokalinvesteringar och ansvarar ytterst för att tillsammans med berörda
(beställare och utförare) planera, ta fram underlag till budget, upprätta
starttillstånd, löpande följa upp samt upprätta slutredovisning av samtliga

Kommunallag (2017:725) 6 kap 4, 5 och 13 §§
Tjörns kommun, Allmän stadga för kommunstyrelsen och nämnder i Tjörns kommun, fastställd av
kommunfullmäktige 2020-02-20

1
2

4
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investeringsprojekt inom fastighets- och lokalområdet. Lokalsamordnaren ska
också vara aktiv med att se på nya lösningar som är verksamhetsfrämjande.
-

Nämnden är beställare och förvaltningschef/sektorchef har det yttersta ansvaret
gentemot nämnden för projektets genomförande. Förvaltningschef/sektorchef
utser en representant som benämns ” beställarens representant” (BR). Denna
person ska vara kontaktpersonen i det löpande arbetet och byggmöten mm
tillsammans med utförarens projektledare och lokalsamordnaren.

-

I de fall Tjörns Bostads AB utför investeringen utser de en projektledare.

Investeringsbudget
Kommunens investeringsbudget beslutas av kommunfullmäktige och är
uppdelad i skattefinansierad verksamhet (totalt belopp per nämnd och år) och
avgiftsfinansierad verksamhet (vatten och avlopp, avfall med totalt belopp per
år). Investeringsbudgeten omfattar fem år.
Centralt anslag budgeteras för att finansiera driftkonsekvenser av investeringar. Den
totala driftkostnaden finansieras som huvudregel till 80 procent från centralt håll,
resterande 20 procent finansieras av beställande nämnd. Begär nämnd en annan
finansiering än 80 procent av driftkostnaden ska detta beslutas av kommunstyrelsen.
Om projekt som varit med i tidigare beslutade investeringsbudgetar saknas i ny
upprättad och beslutad investeringsbudget så är huvudregeln att detta projekt
utgått.
Starttillstånd
Respektive nämnd/styrelse beslutar om starttillstånd för investeringar som ligger inom
budgeterat totalanslag. Vid avvikelse över detta eller om nämnden begär en annan
finansiering än 80 procent av driftkostnaden ska starttillstånd lyftas
till kommunstyrelsen för beslut. För större projekt ska det budgeteras och sökas
starttillstånd för projektering för att möjliggöra en säkrare bedömning av projektets
totala kostnad. Om beställare hänvisar till tidigare projekt som inte är med i gällande
investeringsbudget ska frågan om starttillstånd och finansiering prövas i
kommunstyrelsen.
Uppföljning av investeringsprojekt
Investeringsbudgeten ska följas upp månadsvis av respektive nämnd samt vid delårsoch årsbokslut i fullmäktige. Uppföljningen till nämnd ska vara mer detaljerad och visa
hur investeringen/projektet går mot projektets starttillstånd. En redovisning och
analys ska lämna med vid tidpunkten upparbetade kostnader samt prognos mot årets
budget och projektets totala budget. Uppföljningen till kommunfullmäktige i
delårsbokslutet ska redovisas på en mer övergripande nivå.
Avviker projektet totalt mer än 10 procent eller mer än 1,0 mkr mot beslutat
starttillstånd ska särskild skrivning upprättas och prövas i kommunstyrelsen
som beslutar om en eventuell revidering av starttillstånd.
5
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2.1.3

Rutiner för beslutsuppföljning
Granskningen har visat att det i stor utsträckning saknas dokumenterade rutiner och
riktlinjer för beslutsuppföljning i kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden.
Inom respektive styrelse/nämnd/förvaltning finns det dock rutiner i viss utsträckning
avseende hanteringen av beslut och uppföljning av verkställandet av beslut.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har ett årshjul som omfattar återkommande ärenden/uppföljningar
som årligen hanteras av styrelsen. Detta innefattar bland annat den uppföljning som sker
utifrån mål och budget, intern kontroll, uppföljning/revidering av planer/styrdokument etc.
Inom ramen för granskningen har vi även tagit del av en förteckning över givna uppdrag
där det bland annat framgår vilket ärende det gäller, en beskrivning av uppdraget,
diarienummer, vem som är handläggare samt status på ärendet. Enligt uppgift stäms
denna av och revideras löpande under året. Förteckningen stäms dock inte av med
kommunstyrelsens arbetsutskott i sin helhet, men det förekommer att ärenden som ingår
i förteckningen stäms av med kommunstyrelsens ordförande eller kommunstyrelsens
arbetsutskott. Detta sker i huvudsak vid eventuella förändringar. Det sker inte någon
systematisk återkoppling/lägesrapportering till kommunstyrelsen avseende givna
uppdrag.
För större ärenden som löper på under längre tid erhåller dock kommunstyrelsen
löpande information och återrapportering.
Upplevelsen enligt intervjuer är att samtliga av kommunstyrelsens beslut verkställs. Det
förekommer dock att fördröjningar sker och att verkställande av beslut inte sker inom
rimlig tid. Vidare framkommer att det finns en risk att beslut inte verkställs, framförallt om
ansvarig handläggare är ensam på sin funktion. Det anges dock inte förekomma att
någon medvetet väljer att inte verkställa ett beslut. Om ett beslut inte verkställs beror det
därmed på andra orsaker, och det sker därmed inte någon återrapportering till
kommunstyrelsen om så är fallet. Om ett beslut av någon anledning inte kan verkställas,
eller behöver verkställas på alternativt sätt, diskuteras detta inom förvaltningen, ett
underlag tas fram och sedan lyfts detta till politiken. I första hand till kommunstyrelsens
arbetsutskott, och vid behov till kommunstyrelsen.
Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden har ett årshjul som omfattar återkommande
ärenden/uppföljningar som årligen hanteras av nämnden. Detta innefattar bland annat
den uppföljning som sker utifrån mål och budget, intern kontroll, resultat- och
kvalitetsrapporter, uppföljning av frånvaro etc. Uppföljning av de beslut som inte omfattas
av årshjulen sker i första hand på presidieutskottets sammanträden, utifrån dagordning
som beslutas av ordförande. Under dessa sammanträden beslutas vilka ärenden som
ska tas upp på kommande nämndsammanträden. Det saknas dock en
förteckning/sammanställning över givna uppdrag/beslut som ska verkställas, på
motsvarande sätt som finns för kommunstyrelsens uppdrag.

2.1.4

Kommentarer och bedömning
Granskningen har visat att det i stor utsträckning saknas dokumenterade riktlinjer och
rutiner för hur beslutsuppföljning ska ske i de granskade nämnderna. Vad gäller
6
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investeringar/investeringsprojekt bedömer vi dock att det av policyn för
investeringshantering framgår tydligt vem som ansvarar för uppföljning av de beslut
som berör detta samt i vilken omfattning uppföljning ska ske. Det bedöms också finnas
inarbetade arbetssätt i de granskade nämnderna som till viss del säkerställer att
uppföljning sker avseende fattade beslut. Det saknas dock en tydlighet i vilken
utsträckning återrapportering av beslut ska ske till nämnd/styrelse. I dagsläget sker
återrapportering och uppföljning av givna uppdrag/fattade beslut i huvudsak med
arbetsutskottet/presidieutskottet. Återrapportering till nämnd bedöms inte ske i någon
större utsträckning. Vi bedömer att såväl barn- och utbildningsnämnden och
kommunstyrelsen bör tillse att rutiner upprättas som tydliggör i vilken utsträckning
beslut ska återrapporteras till nämnd/styrelse samt i vilken form detta ska ske. Detta för
att kunna säkerställa att fattade beslut verkställs samt att det sker på avsett sätt.

2.2

Granskning av beslut
Vid tidpunkten för denna delrapportering har ett beslut valts ut för granskning:
-

Begäran om starttillstånd för ny förskola samt ianspråktagande av
investeringsbudget
För att få en samlad bild av beslutsgången för ärendet beskrivs den nedan på en
övergripande nivå. Detta för att skapa en förståelse för ärendet och ge en lägesbild,
och utifrån det göra en bedömning om uppföljning/återrapportering skett till den
politiska nivån.

2.2.1

Begäran om starttillstånd för ny förskola samt ianspråktagande av
investeringsbudget (dnr 2019/69 samt 2019/159)
Barn-och utbildningsnämnden beslutade 2019-03-28 § 24 att begära om starttillstånd för
byggnation av ny förskola. Av beslutet framgår följande:
”Då budgetbeslut avseende 2020 för kommunens verksamheter och
investeringar ännu ej är fattat, begär barn- och utbildningsnämnden
starttillstånd för bygge av ny förskola i Skärhamn hos kommunstyrelsen trots
att, till dags dato, de investeringsmedel som finns avsatta för 2020 inte
bedöms vara tillräckliga”.
Bakgrunden till ärendet/beslutet var att barn- och utbildningsnämnden under de
senaste åren varit tvungna att tillgodose ökade lokalbehov genom tillfälliga lösningar,
både genom att hyra in sig i befintliga till förskolor/skolors näraliggande lokaler och
genom förhyrning av s.k. moduler. Likaså att förskolans författningskrav på placering
inom fyra månader varit en särskilt viktig faktor. Förvaltningen såg ett ökat behov av
fler permanenta lokaler av hög kvalitet och förordade därför att det snarast skulle
byggas en förskola i Skärhamnsområdet.
Frågan om lokalresurser för förskola och skola ansågs vara av stor betydelse för Tjörns
kommun i ett strategiskt perspektiv. Detta då den inte enbart berör lokaler och barns
och personals arbetsmiljö utan även kommunens attraktivitet både för potentiella nya
invånare och givetvis även nya medarbetare.
Då budgetbeslut avseende 2020 för kommunens verksamheter och investeringar ännu
inte var fattat vid tidpunkten för beslutet så föreslogs barn-och utbildningsnämnden
7
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därmed begära starttillstånd hos kommunstyrelsen för byggnation av ny förskola i
Skärhamn trots att det vid tidpunkten för beslutet inte fanns tillräckligainvesteringsmedel
avsatta för 2020. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-04-17 § 90 att föreslå
kommunstyrelsen att besluta om att bevilja starttillstånd för ny förskola i Skärhamn enligt
barn -och utbildningsnämndens begäran samt att investeringen skulle rymmas inom
beslutade ramar. Till protokollet anmäldes även följande anteckning:
”En bättre beslutsordning hade varit att med utgångspunkt från kommande
beslut i budget 2020 om skolstruktur, fatta ytterligare beslut om behov av
förskolelokaler i Skärhamn.
Utifrån gjorda utredningar om skolans och förskolans lokalbehov vet vi att
det finns möjlighet till att frigöra skollokaler för förskolans behov allt beroende
på vilket beslut om skolstrukturen som fattas.
Med ett budgetbeslut 2020 och medföljande investeringsbeslut hade
beslutsunderlaget för ett startbesked varit tydligt och inte haft någon
tidsmässig påverkan.”
Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-02 § 104 att föreslå kommunfullmäktige att besluta
i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Att ärendet slutligen skulle
behandlas av fullmäktige beslutades utifrån förslag till beslut på sammanträdet.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-16 § 158 att återremittera ärendet för att beakta
frågan i ett helhetsbeslut om ny skolstruktur för grundskola/förskola.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-26 § 114 att i likhet med tidigare beslut, föreslå
kommunfullmäktige att besluta i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
(2019-04-17)
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 § 177 i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
Av intervjuer framkommer att beslutet inte har verkställts, vilket till viss del förklaras av
att pågående utredning avseende skolstrukturen i Tjörns kommun. Någon
återrapportering till eller uppföljning av barn- och utbildningsnämnden har inte skett mot
bakgrund av detta. Ärendet avseende utredning av skolstruktur har vi inte tittat närmare
på inom ramen för denna granskning

2.2.2

Kommentarer och bedömning
Utifrån vår beslutsgenomgång kan vi konstatera att det granskade beslutet inte har
verkställts. Det har inte skett någon uppföljning eller återrapportering avseende detta till
varken barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.
Enligt investeringspolicyn ankommer det ansvarig nämnd att följa upp investeringsprojekten i förhållande till givet starttillstånd. Vi bedömer att barn- och
utbildningsnämnden inte har följt upp om/att beslutet verkställts, i enlighet med vad
som åligger nämnden utifrån policy för investeringshantering. För att säkerställa en
tillräcklig uppföljning och kontroll av fattade beslut bedömer vi att nämnden bör tillse att
rutiner upprättas som tydliggör i vilken utsträckning beslut ska återrapporteras till
nämnd samt i vilken form detta ska ske.
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3

Slutsats och rekommendationer
Mot bakgrund av gjorda iakttagelser och bedömningar är vår sammanfattande
bedömning utifrån granskningens syfte att det finns en risk att fattade politiska beslut inte
genomförs och att detta inte heller återrapporteras på ett formaliserat sätt till den politiska
nivån. Granskningen visar att det finns rutiner som i viss utsträckning säkerställer att
beslut verkställs och följs upp. Dessa rutiner bör dock ses över, kompletteras och
dokumenteras för att säkerställa en ändamålsenlig hantering. I denna delrapport har vi
endast tittat på ett beslut som bekräftar att det förekommit att beslut inte verkställts och
att detta inte återrapporterats till ansvarig nämnd (barn- och utbildningsnämnden). Då
det endast handlar om ett beslut så varken kan eller bör vi utifrån detta underlag dra
några slutsatser kring om detta är vanligt förekommande eller i övrigt speglar
hanteringen av beslutsuppföljning i styrelse och nämnder.

2021-04-07
KPMG AB

Viktor Fåglund
Kommunal revisor

Liz Gard
Certifierad kommunal revisor
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