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Tjörns mål och resultat 2021
Tjörns kommun redovisar ett resultat på +89,6 miljoner 
kronor för 2021 jämfört med ett resultat på +50,7 
miljoner kronor 2020. 

Tjörns kommuns starka resultat 2021, beror på en 
oväntat snabb återhämtning av den svenska ekonomin. 
Skatteintäkterna har ökat betydligt mer än under ett 
normalår, vilket har varit omöjligt att förutse. Andra 
bidragande orsaker till det starka resultatet är tillfälliga 
pandemirelaterade tillskott, lägre efterfrågan av vissa 
verksamheter kombinerat med låga räntor på skulder 
och en lägre investeringstakt än normalt. 

Tillskotten har gett förutsättningar för kommunen att 
med ekonomin tryggad, hantera pandemin i en mycket 
osäker tid. 

Det tillfälligt starka resultatet stärker kommunens eko-
nomiska förmåga att möta de långsiktiga demografiska 
utmaningarna med ökade välfärdsbehov.

Inför 2021 beslutade Tjörns politiker om flera inriktings-
mål (fyråriga) för kommunens verksamheter. De ettåriga 
prioriterade målen beslutas i de flesta fall av respektive 
nämnd i samband med beslut om detaljbudget. Under 
året har 94 procent av de prioriterade målen uppfyllts 
helt eller delvis. 

Du kan läsa mer om målen på sidan 30.

  

Resultat – kommunen, mkr

Verksamhetens intäkter 271,3  262,2 270,4 288,9 316,1

Verksamhetens kostnader -1 180,1  -1 153,0 -1 148,6 -1 131,5 -1 114,9

Nettokostnad innan avskrivning -908,8 -954,2 -890,8 -878,2 -842,6 -798,8

Avskrivningar -45,4 -45,5 -42,6 -40,6 -40,3 -37,1

Verksamhetens nettokostnader -954,2 -999,7 -933,4 -918,8 -882,9 -835,9

Skatteintäkter  913,1 884,9 866,7 868,0 832,6 811,3

Generella statsbidrag, utjämning 122,7 116,1 116,0 56,7 54,7 50,0

Verksamhetens resultat 81,6 1,3 49,3 5,9 4,4 25,4

Finansiella intäkter 13,5 12,0 8,9 8,6 9,2 7,4

Finansiella kostnader -5,5 -8,0 -7,5 -7,4 -5,5 -6,8

Resultat efter finansiella poster 89,6 5,3 50,7 7,1 8,1 26,0

Årets resultat 89,6 5,3 50,7 7,1 8,1 26,0

 2021 Budget 2020 2019 2018 2017

Inledning

INLEDNING

I tabellen kan du följa kommunens ekonomiska resultat sedan 2017.
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2021 blev ytterligare ett år som präglades av corona-
pandemin. Vi har trots det, lyckats ge Tjörnborna den 
service och de tjänster de ska få. Det har inte alltid skett 
på samma sätt som vanligt men det har gått. 

Jag vill passa på att tacka alla Tjörnbor som fått utstå så 
mycket även detta år. Jag vill tacka alla företag, alla våra 
äldre på särskilda boenden, barnen i omsorgen, elever-
na och föreningarna som återigen ställt om och ställt 
upp och hållit avstånd! Och medarbetarna som gör sitt 
yttersta för Tjörnborna varenda dag.

Översiktsplan 
Arbetet med en ny översiktsplan gick in på andra året 
och en stor digital invånardialog genomfördes. De digi-
tala metoderna bidrog till att nya grupper av invånare 
och fler enklare kunde göra sin röst hörd och det kom 
in många synpunkter om Tjörns utveckling. Översikts-
planens mål är ju att få en hållbar mix av var och vad vi 
bygger och vilka områden som ska bevaras. I den visar vi 
hur vi på ett hållbart sätt använder vår ö och hur vi kan 
hantera befolkningsökningen. Vi tillhör ju en region som 
växer och vi har fortsatt inflyttning. 

Lokalförsörjning
Ett omfattande kartläggningsarbete och en nulägesana-
lys har gjorts för Tjörns kommande Lokalförsörjnings-
plan. Idag är lokalkostnaderna näst största utgiftsposten 
efter personalkostnader och vi vill att de lokaler som 

finns och kommer att byggas ska användas på flera sätt 
och användas under stora delar av dygnet. Vi måste han-
tera kommunens lokalbehov så att vi klarar att finansiera 
välfärden på lång sikt. 

Skolstruktur
Sex förslag till ny skolstruktur presenterades och 
Tjörnborna har varit djupt engagerade i frågan. Besluts-
underlagen vi politiker har att ta ställning till är omfat-
tande. Vårdnadshavarna och vi är överens; hög kvalitet 
i undervisningen är det viktigaste. Under året hoppas 
jag att det blir ett beslut i frågan så att vi kan börja jobba 
framåt. Den skolstruktur som väljs är en självklar del av 
Lokalförsörjningsplanen. 

Historiskt ekonomiskt överskott
Tjörns kommun har aldrig tidigare gjort ett så stort 
ekonomiskt överskott. Här i årsredovisningen kan du läsa 
exakt varför. I stora drag handlar det om att nämnderna 
klarat sina budgetar, vi har gjort färre investeringar och 
vi har fått stora statsbidrag. 

Säkrare och tryggare vattenleverans
Vi har idag betydligt större tillgång till vatten i våra täk-
ter, vilket behövdes under året eftersom vi hade ovanlig 
hög förbrukning hela året. Arbetet med att lägga nya led-
ningar i stamstråken fortsatte under året. En av många 
åtgärder som tryggar Tjörnbornas vattenförsörjning. 

Tjörnborna är bland de mest sysselsatta i landet
Pandemi eller inte, vi var bland de mest sysselsatta kom-
munerna i landet även i år. Den låga arbetslösheten finns 
även bland unga och våra invandrare.

Utveckling med fokus på digitalisering
En annan tydlig sak som coronapandemin medfört är 
att den gett utrymme till utveckling och effektivisering i 
verksamheterna. Inte minst nya digitala tjänster som gör 
det enklare för Tjörnborna. 

 En rörligare arbetsmarknad
Den nya rörligheten på arbetsmarknaden har kommit 
för att stanna. Det gäller särskilt yngre akademiker som 
ofta börjar sitt arbetsliv hos en mindre kommun som oss 
och därefter går vidare till större arbetsplatser. Det är 
populärt att söka arbete i Tjörns kommun och vi måste 
arbeta ännu hårdare för att rekrytera rätt medarbetare 
och få dem att stanna hos oss längre. 

Kommunstyrelsens ordförande Martin  
Johansen (L) kommenterar året som gått

Martin Johansen
Kommunstyrelsens ordförande 

INLEDNING
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Befolkning, näringsliv och  
Tjörnbornas nöjdhet

Tjörns befolkning
Under 2021 ökade folkmängden i Tjörns  
kommun med 165 personer, från 16 147 till  
16 312. Ökningen beror på ett positivt flyttnetto. 
Det föddes 128 barn under 2021. Den största 
förändringen finns bland barn i åldern 0–4 år. 
Samma åldersspann har också den största  
ökningen med 156 personer.

År 2021 var medelåldern i Tjörns kommun  
46,1 år vilket är högre än rikets medelålder som 
är 41,6 år. 

I den senaste befolkningsprognosen beräknas 
Tjörns kommuns invånarantal att vara
19 602 år 2040 vilket är en ökning med 3 455 
invånare under prognosperioden 2020–2040. 
Det innebär en årlig ökning med 173 invånare. 
Invånarantalet förväntas öka i alla åldersgrupper 
men framförallt i åldersgruppen över 80 år. Fram 
till 2040 förväntas ålders- gruppen 0–18 år öka 
med 677 personer och åldersgruppen över 80 år 
förväntas öka med 1 101  personer.

Tjörns folkmängd 
och åldersfördelning

Källa: SCB
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Summa

Mer insyn och delaktighet önskas
I medborgarundersökningen som genomförs med 
hjälp av SCB (Statistiska centralbyrån) har ett 
urval av kommunens invånare fått svara på 128 
frågor kopplade till kommunens olika verksam-
heter, service och tjänster. Undersökningen visar 
att invånarna tycker att Tjörn är en bra plats att 
bo och leva på och merparten kan rekommendera 
andra att flytta hit.  Invånarna i Tjörns kommun 
känner sig trygga och säkra men önskar en mer 
närvarande polis. 

De områden där man tycker att kommunen är 
bättre än genomsnittet är bland annat äldreom-
sorg, stöd till personer med funktionsnedsättning, 
utbud av lokala kulturaktiviteter samt skötsel 
av gator och vägar. Man är också positiv till det 
förebyggande arbete kommunen gör kopplat till 
integration, jämlikhet och hälsa.

Kommunens invånare är inte nöjda med de möj-
ligheter till insyn, inflytande och delaktighet som 
erbjuds. På dessa områden ligger kommunens 
betyg fortfarande lägre än genomsnittet. Det-
samma gäller det bemötande invånarna upplever 
att de får vid kontakt med kommunen samt det 
förtroendet de har för kommunens politiker. 

Undersökningen finns tillgänglig på kommunens 
webbplats tjorn.se.

2020

1 042
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559

496

1 485

1 703
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497

16 147

46,1
är Tjörnbornas

genomsnittliga ålder

2021 

1 027

710

533

590

506

1 416

1 777

5 149

2 488

1 596

520

16 312
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Arbetslöshet
I december 2021 var arbetslösheten i Tjörns 
kommun 3,0 procent (andelen öppet arbetslösa 
och personer i program med aktivitetsstöd av den 
register-baserade arbetskraften) vilket innebär en 
minskning med 0,9 procent jämfört med samma 
period förra året. Ungdomar 18–24 år som var öppet 
arbetslösa och sökande i program var 5,2 procent 
vilket är en minskning med 1,3 procent jämfört med 
samma period förra året. 

Arbetslösheten har minskat i hela landet i jämförelse 
med samma period förra året. I förhållande till riket 
och Västra Götaland har Tjörn en betydligt lägre 
arbetslöshet. Högsta andelen arbetslösa finns i grup-
pen män i åldrarna 18–24 år detta gäller i hela riket 
och även på Tjörn.

Källa: Arbetsförmedlingens månadsstatistik

16–64 år 18–24 år

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Tjörn 2,8 % 3,1 % 3,0 % 4,1 % 6,0 %     5,2 %

Länet 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,4 % 8,7 % 7,6 %

Riket 7,2 % 7,2 % 7,2 % 7,1 % 10,2 % 8,7 %

Arbetslöshet december 2021

Tjörns näringsliv 
Under 2021 fortsatte pandemin att påverka Tjörns 
näringsliv likväl som andra verksamheter. Året inleddes 
med hårda restriktioner som bland annat påverkade 
våra restauranger med till exempel nationella inskränk-
ningar kring öppettider och möjligheter att servera 
alkoholhaltiga drycker. 

De ekonomiska efterdyningarna från 2020 och nya 
hårdare restriktioner tog hårt på vår besöksnäring. 
Därför valde Tjörns kommun att under våren fatta 
beslut om avgiftsbefrielse avseende serveringstillstån-
den. Liknande beslut togs även i flera andra kommuner 
i Göteborgsregionen. Liksom året innan, valde vi även 
att fakturera livsmedelhanteringsavgifterna efter 
högsäsong för att på så sätt underlätta för företagens 
likviditet.

Under våren fick även många av våra planerade evene-
mang likt Träbåtsfestivalen, Midsummer Match cup samt 
Havets dag, återigen ta tuffa beslut kring att ställa in. 
Men trots att Tjörns kommun saknade många av våra 
viktiga evenemang, blev sommaren en av våra mest 
besökta i historien. Den hemestrande svensken hittade 
till Tjörn! För kommunen innebar det ett hårt tryck på 
infrastrukturen så som till exempel parkeringsplatser, 
offentliga toaletter och färjetrafik men för näringslivet 
kunde den fantastiska sommaren rädda många av våra 
lokala företag! Under året gick endast två företag med 
säte på Tjörn i konkurs och sysselsättningsgraden är 
fortsatt hög.

Glädjande var också resultatet av Svenskt näringslivs 
årliga mätning av företagsklimatet, där kommunen 
under året vände en negativ trend och klättrade 27 
placeringar (till plats 178 av 290) i den sammanvägda 
rankingen, bland annat genom en höjning av det sam-
manfattande omdömet från betyget 3,13 (2020) till 
3,27.

Under våren fortsatte kommunen med de digitala före-
tagsfrukostarna under varumärket Företagsarena Tjörn. 
Frukostarna utvecklades och fokuserade mer på dialog 
och under våren genomfördes tre digitala möten med 
tema översiktsplan. Dessa gjordes i samverkan med 
kommunens översiktsplanerare och resultatet av dia-
logerna ligger till grund för det fortsatta arbetet med 
den nya översiktsplanen. Utifrån vårens dialoger och 
erfarenheterna från sommaren, blev höstens möten 
mer fokuserade på elförsörjning och laddinfrastruktur 
– ett viktigt arbete som fortsätter in i 2022.

877
fler arbetstillfällen
2000–2021

34 %
högre reallönesumma
2000–2020

52 %
högre realt BRP
2000–2019

40 %
högre produktivitet
2000–2019

1 414
nya invånare 
2000–2021

1 101
fler jobb 
2000–2020

Tillväxt under 2000-talet i Tjörns kommun

INLEDNING
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År 2021 var året vi firade hundraårsminnet av det första riksdagsvalet där både kvinnor och män 
fick rösta. På Tjörn uppmärksammades förstås minnet på flera olika sätt, men året visade framför 
allt vad demokrati kan betyda för oss i dag. 

Under året hade till exempel Tjörnborna möjlighet 
att delta i tre stora invånardialoger, ungdomar mötte 
politiker i Ungdomsdialogen, en ny app för ungdomar 
lanserades, barn i förskolan fick vara med i barnråd, och 
mycket mer.

100-årsminnet firades på Tjörn
Under året kunde Tjörnborna vid flera tillfällen vara 
med och fira vår demokrati. Några exempel: Vid kom-
munfullmäktiges första möte gavs en introduktion till 
demokratiåret av fullmäktiges ordförande. Den histo-
riska utställningen Ja, må den leva! om historien bakom 
beslutet 1921 visades i biblioteket. I mars var det premi-
är för festivalen Uttryckt – På Tjörn är ordet fritt! En fyra 
dagar lång festival som värnar yttrandefriheten och som 
kommer att återkomma varje år. Den första upplagan var 
av pandemiskäl digital med föreläsare som Bob Hansson, 
Emil Jensen och Elisabeth Åsbrink. 

Demokrati pågår hela tiden
Det är inte bara i den politiska organisationen som 
demokratin pågår. Den som bygger på våra röster vart 
fjärde år och består av kommunfullmäktige, kommun- 
styrelsen och de politiska facknämnderna där de folk- 
valda politikerna fattar beslut.

Demokratin pågår varje dag i alla kommunens verksam-
heter. Till exempel i skolan där demokratin är en viktig 
del av den värdegrund som finns i läroplanerna eller 
socialtjänsten, där lagar garanterar att enskilda får den 
hjälp och det stöd de behöver.

Utöver att gå och rösta, finns det också många möjlig- 
heter för Tjörnborna att delta i demokratin, till exempel 
genom att vara med på kommunfullmäktiges möten, ställa 
frågor på allmänhetens frågestund, svara på medborgar-
undersökningar eller delta i invånardialog. Under 2021 
har inte mindre än tre stora invånardialoger ägt rum.

Invånardialog 1 – Möjligheternas 
Översiktsplan 2040
Som en del av arbetet med den nya översiktsplanen (ÖP) 
för Tjörn kunde alla Tjörnbor som ville vara med och ge 
sin önskebild av framtidens Tjörn, Tjörn 2040. De nya 
digitala metoderna har lett till att vi fått in synpunkter 
från en bredare grupp av Tjörnbor.

Invånardialog 2 – Framtidens skola
Fler än 1 000 vårdnadshavare, medarbetare och elever 
deltog i den stora invånardialogen om skolan. Dialo-
gen genomfördes i maj 2021. Resultatet visade att det 
viktigaste för vårdnadshavare och medarbetare är god 
tillgång till elevhälsa och stödresurser, kvalificerad 
utbildning med behöriga lärare och god pedagogisk 
utveckling. För eleverna är det viktigaste för att trivas 
i skolan att ha vänner, många kamrater och att alla är 
snälla mot varandra.

Invånardialog 3  
– Den kommande äldrestrategin
Alla över 50 år hade möjlighet att delta i invånardialogen 
om den kommande äldrestrategin. De som deltagit har 
haft möjlighet att påverka saker som boende, vård och 
livskvalitet för äldre på Tjörn. Dialogen har genomförts 
digitalt, men i november kunde också ett fysiskt dialog-
möte äga rum. 

Medborgarundersökningen 2021
1 200 Tjörnbor fick möjligheten att svara på 2021 års 
medborgarundersökning, som genomfördes med hjälp 
av Statistiska centralbyrån (SCB). 459 personer (38 
procent) svarade på de 128 frågorna om kommunens 
verksamheter, service och tjänster. Tjörnborna tycker att 
Tjörn är en bra plats att bo på och känner sig trygga och 
säkra. Områden som får bättre omdömen än genomsnit-

Vår demokrati 100 år  
– värd att värna varje dag

Förvaltningsövergripande

Verksamhetsredovisning

VERKSAMHETSREDOVISNING
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tet är till exempel äldreomsorg, kulturutbud och förebyg-
gande arbete med integration och hälsa. Områden som 
får sämre omdömen är exempelvis möjligheter till insyn 
och delaktighet, bemötande och förtroendet för politiker. 
Ta del av hela resultatet på webbplatsen tjorn.se.

Beredskapsveckan 2021 med  
demokratin i centrum
Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter 
är ett av de fem skyddsvärden som Sveriges samlade 
beredskap ska kunna skydda och bevara. Vi skyddar 
demokratin genom att se till att alla samhällsviktiga verk-
samheter, som till exempel skola och omsorg, fungerar 
även i en kris.

Barn och unga gör sina  
röster hörda
Ungdomsdialogen fortsätter på Tjörn. Politiker möter 
ungdomar för att lyssna av ungdomarnas hjärtefrågor. 
Appen Ung på Tjörn lanserades i oktober 2020 och har 
fortsatt att utvecklas under 2021, bland annat med möj-
ligheter att svara på frågor. Till exempel ”Vad är demo-
krati för dig?” och ”Hur vill du ha det på Tjörn år 2040?”. 
Även de minsta barnen har nu en möjlighet att göra sina 
röster hörda sedan det börjat införas särskilda barnråd i 
skolan. 

VERKSAMHETSREDOVISNING

Ur Affischutställning Ja, må den leva! Demokratin 100 år. Sveriges Riksdag

9
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Lokalförsörjningsfrågan har varit en av de stora frågorna för kommunstyrelsen under året.  
Digitalisering, fortsatt stabsarbete med anledning av pandemin och flera uppdrag för att stödja  
förvaltningarna är andra inslag under året.

Lokalutredningar och stabsläge
Kommunstyrelsen

Med uppdrag att stödja, leda  
och samordna
Kommunstyrelsens har flera uppdrag och många kompe-
tenser som används för att stödja förvaltningarna i deras 
utveckling. 2021 har det till exempel gällt Heltidsresan, 
arbetsrätt, förhandlingar, invånardialoger om kommande 
äldrestrategi och skolstruktur, juridiska uppdrag, kris-
kommunikation, införande av digital samarbetsplattform 
och folkhälsoarbetet. Under väsentliga personalförhål-
landen (sidan 38) finns information om hur kommun- 
styrelsen arbetar med övergripande personalfrågor. 

Utifrån kommunstyrelsens ledande och samordnande 
funktion skapas förutsättningar för förvaltningarna att 
arbeta effektivt och rationellt i till exempel det förebyg-
gande arbetet och med kontinuitetsplanering. 

Södra Bohusläns räddningstjänstförbund är en del av 
kommunstyrelsen. Tillsammans med kommunerna Ste-
nungsund och Lilla Edet har kommunstyrelsen ambitio-
nen att ingå i Räddningstjänsten Storgöteborg 2023. 

Förberedande utredningsarbete 
för en lokalförsörjningsplan
I kommunens kommande lokalförsörjningsplan måste 
frågorna om hur kommunkoncernen på ett klokt och  
resurseffektivt sätt kan agera när det gäller lokaler. 
Planen bör ha ett vidgat perspektiv och ta hänsyn till 
samtliga verksamhetslokaler i kommunen. Lokalerna 
behöver både tillmötesgå verksamheternas behov och 
kunna möta Tjörns demografiska utveckling, samtidigt 

som investeringar och driftskostnader ska vara rimliga 
och möjliga att bära för verksamheterna. Därför har 
nulägeskartläggningar och analyser av kommunens 
lokalbestånd genomförts under året.

Sex förslag till skolstruktur
Under året presenterades sex förslag till skolstruktur. 
Samtliga verksamheter har lämnat remissvar. 

Centralt stabsläge till oktober
På grund av coronapandemin hade kommunstyrelsen 
centralt stabsläge till och med oktober månad. Många 
medarbetare i förvaltningen arbetar i den centrala kris-
ledningsorganisationen. 

Restriktionerna och dess påverkan på kommunens 
tjänster och service till medborgarna har kontinuerligt 
kommunicerats via webbplats, intranät och i sociala me-
dier. Tjörn har som många andra kommuner blivit utsatta 
för konspirationsteorier om bland annat vacciner och 
gurgeltester. 

Risk- och sårbarhetsanalyser har gjorts inom de  
samhällskritiska funktionerna. 

Kommunkartan på webben
Under året lanserades en digital Tjörnkarta i en första 
version. Där kan medborgarna bland annat se fastighets-
gränser, byggnader, gator, höjdinformation, markdetaljer, 
vattendrag och adresser.

VERKSAMHETSREDOVISNING
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Så här fördelades nettokostnaderna på 91 962 tkr 
för verksamheterna:

Kommunstyrelsen

Omsättning: 134 719 tkr
Budgetavvikelse: 536 tkr

Ekonomi- och upphandlingsavdelning 11,7 %

Räddningstjänst, köps av SBRF   27,1 %

Kommunedningskontor och kundcenter 14,9 %

Kommungemensamma oförutsedda kostnader   13,3 %

Personalavdelning 10,0 %

Kommunstyrelsen, nämnd 2,6 %

Mark- och exploateringsavdelning 9,3 %

It-avdelning -1,0 %

Kommunledning 3,6 %

Överförmyndarverksamhet 1,6 %

Kommunikationsavdelning 3,6 %

Integrationsenhet 3,3 %

Nämndordförande Martin Johansen (L) 
Tf kommunchef Evike Sandor (t o m 19 maj 2021) 
Kommundirektör Evike Sandor (fr o m 20 maj 2021)

Måluppfyllelse budgetmål

Redovisningen innefattar de prioriterade mål som är 
helt eller i hög grad uppfyllda.

En ny översiktsplan ska tas fram
• Skapa förutsättningar för strategisk  

markförsörjning kopplat till näringslivet.
• En ny översiktsplan ska tas fram.

Skapa intresse och beredskap för hållbar exploatering 
och nybyggnation
• Översyn och förbättring av processer för markköp, 

detaljplaner, exploatering och försäljning av mark.

Tjörn ska bli en bra miljökommun
• Kommunernas klimatlöften. 

Professionell och tillgänglig service med god kvalitet
• Förbättrad styrning och ledning genom minskat 

antal styrdokument. 

Vi ska använda digitaliseringens möjligheter 
• Attraktiv arbetsgivare genom en god digital  

arbetsmiljö.

Delaktighet, inflytande och medbestämmande
• Barn och ungas röster ska stärkas. 
• Ökad delaktighet och insyn.

Skapa möjligheter för ett gott liv
• Skolnärvaron ska öka 
• Ungas fysiska och psykiska hälsa ska stärkas.
• Förbättrad samordning, styrning och ledning av 

kommunens förebyggande arbete.

En säker och trygg kommun
• Trygghetsskapande arbete för barn och unga  

ska struktureras.  
• Ökad kännedom om kommunens trygghets- och 

säkerhetsskapande arbete.

Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga  
jämfört med övriga huvudmän i Sverige
• Framtidens skola – projektering och  

genomförande.

Människor ska ha möjlighet till egen försörjning
• Implementera organisation integration, mottag-

ande av nyanlända samt arbetsmarknadsfrågor.

Tjörns kommun ska verka för att upprätta goda  
samverkansformer med andra aktörer
• Förbättrad styrning och leding av kommunens 

hållbarhetsarbete. 

God ekonomisk hushållning och ett effektivt  
utnyttjande av resurser
• Strategisk lokalförsörjning. 
• Förbättra modell och rutiner för kommun- 

styrelsens uppsiktsplikt.

VERKSAMHETSREDOVISNING
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Fler olika grupper av invånare lämnade synpunkter på översiktsplanen när invånardialogen blev 
digital. Vattenförbrukningen var hög hela året och bygglovsansökningarna ökade. Detta är effekter 
av rådande coronapandemi. Införandet av digital vattenavläsning påbörjades.

Digital invånardialog om översiktsplan
Samhällsbyggnadsnämnden

Ny översiktsplan – arbete pågår
Översiktsplanen visar var vi vill bygga ut, vad vi vill 
bygga ut för och vilka områden som är värda att bevara 
i vår kommun. Invånardialoger om översiktsplanen har 
genomförts digitalt med enkäter, formulär, poddar och 
andra digitala metoder eftersom coronapandemin inte 
gjort det möjligt med fysiska möten. Nya metoder som 
är här för att stanna. Många tankar och synpunkter har 
kommit in. De nya metoderna har lett till att vi fått in 
synpunkter från en bredare grupp av Tjörnbor med fler 
yngre och fler barnfamiljer som deltagit. 

Fler bygglovsansökningar  
– 90 procent digitala ansökningar
Det har skett en stor ökning av antalet bygglovsansök-
ningar. Pandemin har lett till att flera arbetat hemma. 90 
procent av alla bygglovsansökningar kom via den digitala 
tjänsten som lanserades 2020. Den digitala hanteringen 
av byggloven gör att kunderna kan följa sitt ärende och 
byggloven har kunnat hanterats inom lagstadgad tid, 
trots ökningen. Det har i sin tur lett till att vi också haft 
mer tid att ägna de kunder som av olika anledningar inte 
är digitala. 

Digitala satsningar
Tjänsten Digital vattenavläsning introducerades och 250 
hushåll har hittills fått digitala mätare. En ny digital platt-

form har införts för miljöärenden vilket kvalitetssäkrar 
tillsyns- och planeringsarbeten.

Distansarbete och hemester  
skapade hög vattenförbrukning
Hela året har Tjörn haft höga noteringar på förbrukning 
av vatten. Det beror på pandemin där många arbetat 
hemifrån och elever har haft distansundervisning. Mest 
vatten förbrukades under sommaren då Tjörnborna 
valde att hemestra och många besökte ön. På grund av 
mycket hög förbrukning räckte inte pumpkapaciteten till 
i vattenverket vilket gjorde att västra Tjörn fick problem 
med vattenleveransen under ett par veckor på somma-
ren. Arbetet med att öka pumpkapaciteten har inletts. 
Tillgången på vatten har varit hög hela året och vi ser nu 
effekter av tidigare åtgärder eftersom vi har en större 
tillgång av vatten i våra täkter.

Nya ledningar för  
Östra stamstråket
Arbetet med att lägga nya ledningar i stamstråken 
fortsatte under året. Bland annat blev delar av det östra 
stamstråket utbytt. En av många åtgärder som tryggar 
Tjörnbornas vattenförsörjning. 

VERKSAMHETSREDOVISNING
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Så här fördelades nettokostnaderna på -20 330 tkr 
för verksamheterna:

Samhällsbyggnadsnämnden

Omsättning: 149 002 tkr
Budgetavvikelse:  +8 790 tkr

Miljöavdelning  15 %

Trafikenheten  48 %

Stab  25 %

Planenheten  18 %

Byggavdelning inklusive BOA 12 %

Avfall  0 %

Vatten och avlopp  -22 %

Nämnd  5 %

Nämndordförande Lars Carlsson (M)
Förvaltningschef Marie Louise Bergqvist

Måluppfyllelse budgetmål

Redovisningen innefattar de prioriterade mål som är 
helt eller i hög grad uppfyllda.

En ny översiktsplan ska tas fram
• En ny översiktsplan ska tas fram.

Skapa intresse och beredskap för hållbar exploatering 
och nybyggnation
• Genomföra effektkartläggningar av tre stycken 

färdigbyggda detaljplaner.

Hållbar och effektiv utveckling av vatten och avlopp
• Hållbar och effektiv utveckling av vatten och 

avlopp.

Förbättrade kommunikationer och infrastruktur
• Vidare arbete med genomförande kring  

trafikstrategi.

Tjörn ska bli en bra miljökommun
• Implementera avfallsplan i kommunen.  
• Förbättra miljön på åervinningscentralen.
• Fortsatt miljömålsarbete och agenda 2030.

Professionell och tillgänglig service med god kvalitet
• Upplevelsen av god service från förvaltningen  

ska öka. 
• Nöjdhet hos personal ska öka vid årets mätning i 

medarbetarenkät.
• Sjukfrånvaron i förvaltningen ska vara lägre än 

snittet i kommunen.

Vi ska använda digitaliseringens möjligheter 
• Utveckla värdet av bygg- och miljöavdelningens 

nya digitala tjänster. 

Delaktighet, inflytande och medbestämmande
• Metoden cultural planning används.  
• Plan för information och kommunikation ska fin-

nas och användas.

Skapa möjligheter för ett gott liv
• Påbörja arbetet utifrån modellen levande platser.

En säker och trygg kommun
• Genom tillsyn säkerställa trygga och säkra  

skolmiljöer.  

Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga  
jämfört med övriga huvudmän i Sverige
• Bidra till elevers kunskapsresultat genom att verka 

för att skolorna använder Renovas mijöskola.

Tjörns kommun ska verka för att upprätta goda  
samverkansformer med andra aktörer
• Öka samarbeten mellan STO-kommunerna. 

God ekonomisk hushållning och ett effektivt  
utnyttjande av resurser
• Kartlägga effektivitet och intäkter i förvaltningen.

VERKSAMHETSREDOVISNING
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Medan coronapandemin fortsatt och bland annat krävt skyddsutrustning i alla patientnära  
kontakter har det strategiska utvecklingsarbetet varit intensivt. Allt enligt planen för personal-  
och kompetensförsörjning. 

Fler heltidstjänster och högre kompetens
Socialnämnden

93 tjänster har omvandlats till 
heltidstjänster
Redan 2015 tog socialnämnden fram en plan för  
personal- och kompetensförsörjning. Tre strategier  
var tydliga: möjliggörandet av högre tjänstgöringsgrad,  
kompetensförsörjning och digitalisering. 

Att öka tjänstgöringsgraden i äldreomsorgen har varit en 
kulturförändring i scheman inom äldreomsorgen. Från 
att ha varit en verksamhet som dominerats av deltids-
arbete har nu 93 deltidstjänster omvandlats till heltids-
tjänster inom äldreomsorgen. Det har inte bara lett till 
att behovet av fler undersköterskor minskat utan också 
att vi blivit mer attraktiva som arbetsgivare. 

Pedagogiska ledare, undersköter-
skor och stjärnmärkning 
En annan strategi var kompetensförsörjning där vi tagit 
beslut om att erbjuda medarbetarna kontinuerlig kom-
petenshöjning. Under året har bland annat 16 underskö-
terskor genomgått en ett-årig utbildning till pedagogiska 
ledare. Nu finns en pedagogisk ledare vid varje äldre-
omsorgsenhet. Nästa år är ytterligare 25 platser bokade. 
Flera vårdbiträden har utbildats till undersköterskor. 

Biståndsenheten har också blivit Stjärnmärkt. Märkning-
en är en metod att kvalitetssäkra sin omsorg med hjälp 
av en utbildningsmodell från Svenskt Demenscentrum 
och handlar om personcentrerad demensvård. 

Digital fixare – utbildning och hjälp 
med vardagsteknik
Digital fixare är en tjänst för den som fyllt 67 år och 
som behöver hjälp och stöd med vardagstekniken. Den 
digitala fixartjänsten erbjuder hembesök och kan dels 
hjälpa till med teknisk utrustning och digitala tjänster, 
dels hjälpa till att lära ut nya saker som att skaffa mobilt 
bank-ID, beställa hem mediciner från apoteket, handla på 
nätet och ringa bildsamtal.

Tjänsten digital fixare är en del av förvaltningens före-
byggande arbete. De flesta Tjörnbor vill bo kvar hemma 
och klara sig själva så länge som möjligt. Genom att ut-
bilda och hjälpa till med det digitala kan fler äldre bli mer 
självständiga när de kan ta del av fler digitala tjänster.

Digitalisering och välfärdsteknik
Den tredje strategin är digitalisering. Under året har ett 
nytt verksamhetssystem upphandlats. Det beräknas vara 
infört helt och hållet hösten 2022. Det är inte bara ett 
användarvänligt och webbaserat verktyg utan kvalitets-
säkrar också arbetet på ett nytt sätt. 

Exempel på ny välfärdsteknik är vad man skulle kunna 
kalla robotiserade sängar. Sängarna kan vändas och del-
vis roteras på ett sätt som underlättar för både vårdtaga-
re och medarbetare. 

VERKSAMHETSREDOVISNING
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Så här fördelades nettokostnaderna på -360 169 tkr 
för verksamheterna:

Socialnämnden

Omsättning: 449 900  tkr
Budgetavvikelse: +17 856 tkr

Kommunal hälso- och sjukvård  7,5 %

Äldreomsorg inklusive biståndet  47,2 %

Individ- och familjeomsorg   21,4 %

Funktionshinder  21,6 %

Nämnd  0,4 %

Administration  1,9 %

Nämndordförande Gun Alexandersson Malm (L) 
Förvaltningschef Shujaat Noormohamed

Måluppfyllelse budgetmål

Redovisningen innefattar de prioriterade mål som är 
helt eller i hög grad uppfyllda.

Tjörn ska bli en bra miljökommun
• Öka användandet av ekologiska livsmedel.

Professionell och tillgänglig service med god kvalitet
• Attraktiv arbetsgivare.
• Personalkontinuitet hemtjänsten.
• Målvärde för kringtid inom öppenvården.
• Arbeta med värdebaserad tid.

Vi ska använda digitaliseringens möjligheter 
• Vi använder digitaliseringen för en hållbar utveck-

ling av omsorgstjänster, självservice och för att 
möta kundförväntan om hög självständighet. 

Delaktighet, inflytande och medbestämmande
• Öka delaktighet, inflytande och medbestämmande 

för förvaltningens målgrupp.

Skapa möjligheter för ett gott liv
• Skolnärvaron ska öka.
• Ungas fysiska och psykiska hälsa ska stärkas.
• Minskad upplevd ensamhet för den som  

besväras av detta.

En säker och trygg kommun
• Trygghetsskapande arbete för barn och unga  

ska struktureras.  
• Arbeta förebyggande med trygghetsinsatser.

Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga  
jämfört med övriga huvudmän i Sverige
• Socialförvaltningen ska via SSPF arbeta aktivt  

med riktade insatser för barn.

Människor ska ha möjlighet till egen försörjning
• Möjliggöra egen försörjning genom att erbjuda 

rätt insats.

Tjörns kommun ska verka för att upprätta goda  
samverkansformer med andra aktörer
• Större samverkan med vårdcentral kring  

utskrivningsklara. 
• Etablera fler samverkanspartners inom individ- 

och familjeomsorg.

God ekonomisk hushållning och ett effektivt  
utnyttjande av resurser
• Arbeta med kostnadsanalys av verksamheter.
• Utveckla hemmaplanslösningar för unga och 

vuxna. 

VERKSAMHETSREDOVISNING
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Hbtqi-diplomering, två utmärkelser inom turism och friluftsliv, två festivalpremiärer, förbättring av 
anläggningar och en sommarsäsong som var åter till 2019 års siffror. Så kan vi sammanfatta året för 
kultur- och fritidsförvaltningen. 

Upprustning av ishall och nya festivaler
Kultur- och fritidsnämnden

Året avslutades på bästa sätt när förvaltningen hbtqi- 
diplomerades. Det finns nu en handlingsplan för det 
fortsatta arbetet med diskrimineringslagen, där hbtqi är 
en del. 

Upprustning av anläggning och 
nytt klubbhus
I den satsning på fem föreningar som Tjörns kommun 
gör för att stötta föreningslivet med att rusta sina 
anläggningar för framtiden, var det så Tjörns ishalls och 
Valsängs Ryttarförenings tur. 

Om- och tillbyggnationen av ishallen ger en bland annat 
en ny läktare, bättre tillgänglighet, fler omklädningsrum 
och toaletter samt ny yta för sekretariat. Under en hög- 
säsong har ishallen cirka 1 700 besök i veckan. 

Valsängs ryttarförening med cirka 225 medlemmar fick 
under året möjlighet att köpa en fastighet i nära anslut-
ning till ridanläggningen och föreningen kunde efter 
många års strävande få sitt nya klubbhus. 

Tjörns alla föreningar förtjänar en stor hyllning för den 
flexibilitet och handlingskraft de visat prov på detta 
pandemiår. 

Premiär för två nya festivaler
Vårfestivalen Uttryckt var en en digital festival i kombina-
tion med några aktiviteter utomhus. Den riktade sig till 
en bred publik med möjligheter att ta del av andras mod 
att uttrycka sig och att själv uttrycka sig. Kända gäster 
som Bob Hansson, Emil Jensen och Elisabeth Åsbrink 
gjorde exklusiva föreläsningar för var och en att ta del av. 
Vi kunde också lyssna till intervjuer med Tjörnförfattare 
eller gå en litteratur- eller sagopromenad på Sundsby för 
att nämna några programpunkter. Drygt 1 000 personer 
tog del av festivalen. 

Höstfestivalen Avtryck är en scenkonsthelg med arrange-
mang med spets som vågar både utmana och provocera. 
Tjörns natur med himmel, berg och hav är scenen. Till-
sammans med Sommarfestivalen för unga och Julmarknad 
på Sundsby är de fyra största evenemangen som förvalt-
ningen genomfört. Avtryck fick bra spridning i regionen. 
Avtryck hade en publik på mer än 300 personer. 

Kommunalt utegym för seniorer
I Kållekärr i anslutning till Närhälsan invigdes ett nytt 
utegym. Utegymmet kan användas av personer i alla 
åldrar men är särskilt framtaget för att främja hälsa och 
välbefinnande hos seniorer. 

Redskapen i gymmet är anpassade och inspirerande av 
aktiviteter och utmaningar i vardagen och underlättar 
träning av färdigheter så som balans, koordination, rör-
lighet, styrka och kondition. I anslutning till gymmet finns 
också en sittplats med plats för rullstol. 

Utmärkelser inom turism  
och friluftsliv
Pandemin gjorde att många valde att hemestra och besö-
ka Tjörn. Vandringsleder, Sundsby säteri och badplatser 
var populära under sommarsäsongen. Under året kom vi 
på en delad förstaplats i Västra Götalandsregionen när 
Naturvårdsverket utsåg Årets Friluftskommun. Något som 
bidrog till utmärkelsen var arrangemanget Äventyrs- 
sommar där barn och ungdomar getts möjlighet att delta 
och prova olika äventyrsaktiviteter i naturen som MTB, 
klättring, kajak, sup med mera. 

Aktiviteterna har särskilt riktats till unga som inte är 
vana vid friluftsliv. En annan utmärkelse var när vi blev 
det bästa kommunala initiativet i Göteborgsregionens 
Hållbarhetskliv. Konceptet Tjörn – Island of Art är en sam-
verkan mellan Pater Noster, Nordiska Akvarellmuseet 
och Skulptur i Pilane. 

VERKSAMHETSREDOVISNING
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Så här fördelades nettokostnaderna på -55 522 tkr 
för verksamheterna:

Kultur- och fritidsnämnden

Omsättning: 63 623 tkr
Budgetavvikelse: +830 tkr

Kultur och turism  15 %

Fritidsverksamhet  35 %

Barn- och ungdomsverksamhet  28 %

Bibliotek  16 %

Nämnd  1 %

Administration  5 %

Nämndordförande Benita Nilsson (L)
T f förvaltningschefer Annica Skog och  
Cathrine Berntsson

Måluppfyllelse budgetmål

Redovisningen innefattar de prioriterade mål som är 
helt eller i hög grad uppfyllda.

Tjörn ska bli en bra miljökommun
• Miljövänligare badplatser. 
• Medborgarna ska kunna låna/hyra produkter 

istället för att köpa.
• Event/aktiviteter om klimat ska arrangeras.

Professionell och tillgänglig service med god kvalitet
• HBTQ-personers acceptans, delaktighet, inflytan-

de och medbestämmande ska stärkas.
• Servicen i kundkontakten ska öka.

Vi ska använda digitaliseringens möjligheter 
• Digitala lösningar som förenklar för medborgare 

och besökare ska skapas. 
• Nya digitala plattformar ska utvecklas för att  

nå fler.

Delaktighet, inflytande och medbestämmande
• Möjligheter att göra sin röst hörd ska skapas. 
• Barn och ungas röster ska stärkas.

Skapa möjligheter för ett gott liv
• Fysisk aktivitet och spontanidrott ska öka.
• De föreningsägda anläggningarna ska rustas  

för framtiden.
• Tjörn ska vara en av Sveriges mest attraktiva 

friluftskommuner.
• Sundsby ska stärkas som attraktivt besöksmål 

utifrån ett helårsperspektiv.
• Kunskapen ska öka om turismens värde för  

samhällsutvecklingen.
• Tjörn ska vara en av Sveriges mest attraktiva 

kulturkommuner.
• Fler barn och unga ska få plats i kulturskolan.
• Barn och ungas delaktighet i kulturlivet ska öka.
• Läsandet bland barn och unga 0–17 år ska öka.
• Skolnärvaron ska öka.
• Ungas fysiska och psykiska hälsa ska stärkas.

En säker och trygg kommun
• Föreningar ska certifieras som säkra och trygga.  
• Trygghetsskapande arbete för barn och unga ska 

struktureras.

Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga  
jämfört med övriga huvudmän i Sverige
• Bättre resultat via handlingsplan för stärkt  

barn- och ungdomskultur.

• Bättre resultat via skolbiblioteken.

Tjörns kommun ska verka för att upprätta goda  
samverkansformer med andra aktörer
• Samverkan mellan aktörer inom turism och  

kreativa näringar ska utvecklas. 

God ekonomisk hushållning och ett effektivt  
utnyttjande av resurser
• Nyttjandegraden i kommunala idrotts- och  

aktivitetslokaler ska öka.

VERKSAMHETSREDOVISNING
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I förskolan och skolans värld var pandemin påtaglig även under 2021. Distansundervisning, smitt-
spårning och nya arbetssätt blev några av konsekvenserna. Förvaltningen lämnade remissvar om 
förslagen till skolstruktur och ansökan om skolskjuts digitaliserades. 

Distansundervisning och skolstruktur
Barn- och utbildningsnämnden

Högstadieeleverna fick sin undervisning på distans under 
delar av vårterminen. Det ledde till nya arbetssätt för 
både elever och lärare. 

Ett fint samspel mellan vårdnadshavare och rektorer 
gjorde att smittspårning snabbt kunde göras. Under 
hösten underlättades arbetet då gurgeltester infördes. 
Förvaltningen hade krisstab under hela perioden. Infor-
mation till vårdnadshavare har skett ofta och regelbun-
det under hela året. 

Invånardialog med vårdnadshavare
I en invånardialog i maj där närmare 800 vårdnadshavare 
deltog blev det tydligt att det viktigaste i skolan för dem 
är tillgång till elevhälsa och stödresurser, kvalificerad 
utbildning med behöriga lärare och god pedagogisk 
utveckling. 

Remissvar om skolstruktur
Förvaltningen gav ett omfattande expertutlåtande i 
sitt remissvar där förslagen beskrevs ur olika vinklar; 
elevernas, lärarnas, rektorernas, vårdnadshavarnas och 
kommunens perspektiv.

Närvaroteam tar hjälp av  
artificiell intelligens
Tack vare statsbidraget Likvärdig skola har vi idag ett  
närvaroteam som arbetar tillsammans med skolornas  
lärare och elevhälsoteam för att hjälpa elever som av 
olika anledningar inte är på plats i skolan. Nya verktyg 
i detta arbete är två klassrumsrobotar som kan arbeta 
som ställföreträdande elev i klassrummet. 

Digitalisering underlättar  
uppföljning
Flera nya digitala lösningar infördes. De ska användas 
till att oftare och bättre kunna följa upp elevresultat, 
ekonomi, måluppfyllelse och efterlevnad av nationella 
styrdokument. Under året öppnades en digital tjänst för 
elevers ansökan om busskort/skolskjuts. 

Gemensam fortbildningsinsats
Samtliga skolor genomgick minst tre moduler av Skolver-
kets didaktikutbildning Specialpedagogik för lärande. Det 
gav fördjupad kunskap och förståelse för vad inkludering 
innebär och hur en inkluderande lärmiljö och elevers 
delaktighet påverkar lärandet.

Samtidigt arbetade förskolorna med Läslyftet i förskolan 
som är en kompetensutveckling i språk-, läs- och skriv- 
didaktik baserad på aktuell forskning

Framtidens skola på  
möjligheternas ö – här får alla växa
Så lyder målbilden som blev klar under året. Målbilden 
ska skapa en samsyn mellan samtliga ledare och medar-
betare i skolan. Den ska också fungera som något av en 
varudeklaration för vad Tjörns skolor står för. 

Landart för de minsta
Förskolebarnen har skapat konst ute i naturen med 
hjälp av föremål i naturen. Tjörnborna har kunnat ta del 
av konsten både på vandringsleder och andra platser. 
Landart är ett samarbetsprojekt mellan förskolorna och 
Nordiska Akvarellmuseet. 

VERKSAMHETSREDOVISNING

Klassrumsrobot. Foto: Tjörns kommun
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Så här fördelades nettokostnaderna på 408 860 tkr 
för verksamheterna:

Barn- och utbildningsnämnden

Omsättning: 461 182 tkr
Budgetavvikelse: +16 920 tkr

Gemensam administration  7 %

Grundskola  43 %

Förskola  23 %

Gymnasie- och vuxutbildning  15 %

Särskola  4 %

Nämnd  0,2 %

Resurscentrum  5 %

Gemensamt förskola/grundskola  4 %

Nämndordförande Gunnemar Olsson (L)
Förvaltningschef Lena Eriksson

Måluppfyllelse budgetmål

Redovisningen innefattar de prioriterade mål som är 
helt eller i hög grad uppfyllda.

Tjörn ska bli en bra miljökommun
• Tjörns skolor ska arbeta mot miljökvalitetsmålen i 

Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11) och  
läroplan för grundsärskolan.

• Förskolan belyser vikten av förståelse för den egna 
livsstilens betydelse för miljön.

Professionell och tillgänglig service med god kvalitet
• Lärplattformen Unikum används för information 

och dokumentation.
• Kommunen erbjuder olika profileringar i sina 

förskolor.
• Öka andelen legitimerade förskollärare i förskolan.
• Öka tillgängligheten till förvaltningens  

verksamheter.

Vi ska använda digitaliseringens möjligheter 
• IKT-utveckling och digitalisering ska öka i förskola, 

fritidshem, grundskola och grundsärskola. 

Delaktighet, inflytande och medbestämmande
• Barn och ungas röster ska stärkas.
• Barn och elevers upplevelse av delaktighet,  

inflytande och medbestämmande beträffande  
sin utbildning ska öka.

• Öka barnens delaktighet och inflytande i  
förskolan.

Skapa möjligheter för ett gott liv
• Minska barngruppernas storlek i förskolan.
• Skolnärvaron ska öka. 
• Ungas fysiska och psykiska hälsa ska stärkas.

En säker och trygg kommun
• Trygghetsskapande arbete för barn och unga ska 

struktureras.

Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga  
jämfört med övriga huvudmän i Sverige
• Utveckla undervisning och lärmiljöer för att möta 

elevers olika behov och förutsättningar.
• Öka likvärdighet i Tjörns grundskolor.

Människor ska ha möjlighet till egen försörjning
• Eftersträva möjligheten för vuxna att erhålla gym-

nasiekompetens.

Tjörns kommun ska verka för att upprätta goda  
samverkansformer med andra aktörer
• Utveckla samarbetet mellan Tjörns skolor och 

näringslivet.

God ekonomisk hushållning och ett effektivt  
utnyttjande av resurser
• Arbeta med kostnadsanalys av verksamheterna.

VERKSAMHETSREDOVISNING
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Tjörns måltids AB gjorde 11 000 matlådor till elever i 
våra högstadier som studerade på distans hela eller delar 
av vårterminen. En utmaning när både medarbetare och 
elever är vana vid att laga, servera och äta lunchen i sko-
lan. Eleverna kunde välja att hämta sina lådor på någon 
av våra skolor och hämtning skedde två dagar per vecka 
och då fick man lunch för hela veckan. 

Samarbetet med de lokala livsmedelsproducenterna har 
fortsatt under året och 1,2 ton potatis har köps in. Potati-
sen har främst används i Tjörnlådorna, som är bistånds- 
bedömda matportioner, och har uppskattats av brukare 
på både Tjörn och Orust.

Den digitala mognaden ökade. Ett stort steg för alla 
medarbetare som inte arbetar med datorer eller smarta 
telefoner till vardags i sitt arbete. Förutom digitala  
möten och mötesteknik har medarbetarna deltagit i  
webbutbildningar om specialkost och livsmedelshygien. 

Tjörns Måltids AB har tillsammans med Tjörns kommun 
skrivit under Västra Götalands kommuners klimatlöfte 
2030. De klimatlöften som Tjörns Måltids AB främst 
jobbar med är att mäta matsvinn och beräkna klimat- 
påverkan från maten. 

Dialogen om matens klimatpåverkan tar sin början hos 
eleverna. Eleverna har möjlighet välja mellan två mål- 
tider varje dag. För varje måltid kan de se hur stor klimat-
påverkan det är på just den maten. 

Andra året med pandemi. Fast restriktionerna lättade 
och man kunde ta fler passagerare än föregående år 
sattes extraturer med både färjan Hakefjord och Tjörn 
in på sträckan Rönnäng – Åstol – Dyrön. Många valde 
att hemestra på Tjörn och köerna ringlade sig långa till 
färjeavgångarna. Även turerna till ön Härön utökades 
under sommarsäsongen. 

Mer uppställningsytor har hyrts ut till Wallhamn AB på 
Vallhamnsområdet.  Där har därför en laddstation med 
50 laddpunkter satts upp. Den hyrs ut till Wallhamn AB 
där importen av elbilar ökar och det finns ett behov av 
att ladda bilarna i väntan på leverans. 

I övrigt har bolaget ägnat sig åt fortsatt förvaltning av de 
tillgångar man har i form av närvärmeverk, mark i indu-
striområdet och fiskehamnen i Rönnäng. Det finns också 
ett gott samarbete med de småbåts- och gästhamnar 
som arrenderar dessa av Tjörns Hamnar AB. 

Matlådor och klimatarbete

Färjor gick extraturer även denna sommar

Kommunala bolag – Tjörns Måltids AB

Kommunala bolag – Tjörns Hamnar AB

VERKSAMHETSREDOVISNING
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Efter flera års utredande av bolagsstrukturen fattande 
kommunfullmäktige i juni beslut om att ha kvar den nu-
varande konstruktionen av kommunens bolag. Beslutet 
har bidragit till att Tjörns Bostads AB har kunnat fokuse-
ra på sitt interna förbättringsarbete där fokus har varit 
att skapa en organisation med tydliga roller och ansvar. 
Som ett led i detta arbete har ett nytt fastighetssystem 
och en ny hemsida införts under året.

Energi- och hållbarhetsarbetet 
fortsätter 
Under året påbörjades en utvändig renovering på  
Båsenvägen i Skärhamn.  Husen ska få en träfasad med 
ett hållbart trä som kräver minimalt med underhåll och 
ger låga livscykelkostnader. 

Energiförbrukningen minskade när bergvärme installe-
rades på Tubbegatan. Det innebär att skolan, förskolan, 
idrottshallen och flerbostadshuset på Tubbegatan nu har 
minskat sin klimatpåverkan.

Som en av åtta kommuner i landet fick Tjörns Bostads AB 
möjlighet att ingå i ett nationellt pilotprojekt Klimatkrav 
till rimlig kostnad-ROT (Svenska miljöinstitutet) där syftet 
är att ta fram kunskap för att byggbranschen ska kunna 
minska klimatpåverkan från renovering-och ombyggna-
tionsprojekt utifrån ett livscykelperspektiv. Projektet ska 
mynna ut i nationella styrdokument. 

Hållbarhet och utveckling
Kommunala bolag – Tjörns Bostads AB

Nya träfasader, Båsenvägen i Skärhamn. Foto: Tjörns Bostads AB

Läs mer om året som gått i årsredovisningen för Tjörns 
Bostads AB 2021.

VERKSAMHETSREDOVISNING
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Översikt över verksamhetens utveckling

Förvaltningsberättelse

 2021 2020 2019 2018 2017
Allmänt     

Antal invånare 31 december 16 312 16 147 16 016 15 922 15 790

Andel arbetslösa och personer i program med aktivitets- 

stöd av den registerbaserade arbetskraften, december   

Samtliga 16–64 år, Tjörn 3,0 % 3,9 % 2,9 % 2,9 % 2,9 %

Samtliga 16–64 år, riket 7,2 % 8,8 % 7,4 % 7,0 % 7,5 %

Samtliga 18–24 år, Tjörn 5,2 % 6,5 % 4,0 % 4,5 % 4,1 %

Samtliga 18–24 år, riket 8,7 % 11,8 % 9,2 % 8,7 % 10,2 %

Skatt    

Kommunalskatt, kr 21,71 21,71 21,71 21,71 21,71

Total skatt exklusive begravningsavgift och kyrkoavgift, kr 33,19 33,19 33,19 33,19 33,19

Resultat, miljoner kronor   

Verksamhetens nettokostnad, kommun -954,2 -933,4 -918,8 -882,9 -835,9

Skatteintäkter och generella statsbidrag 1 035,8 982,7 924,7 887,3 861,3

Finansnetto, kommun 8,0 1,4 1,2 3,7 0,6

Resultat, kommun 89,6 50,7 7,1 8,1 26,0

Resultat, sammanställda räkenskaper 92,0 55,7 2,1 10,9 29,8

Balans, miljoner kronor     

Balansomslutning, kommun 1 347,4 1 282,2 1 193,3 1 142,3 1 142,9

Investeringar, kommun 55,0 81,9 72,9 57,3 73,0

Låneskuld, kommun 275,0 315,0 315,0 265,0 300,0

Låneskuld, sammanställd räkenskaper 947,0 987, 0 987,0 927,0 967,0

Borgensåtagande 755,9 744,9 747,1 733,5 733,5

Ansvarsförbindelse, pensionsskuld 289,1 292,2 296,3 309,2 319,8

Soliditet, kommun 40,9 % 36,0 % 34,5 % 35,4 % 34,6 %

Soliditet, inklusive hela pensionsskulden 19,5 % 13,2 % 9,6 % 8,3 % 6,7 %

Soliditet, sammanställda räkenskaper 28,8 % 25,2 % 23,6 % 24,3 % 23,6 %

Medarbetare     

Årsarbetare, kommunen 1 088 1 060 1 033 1 115 1 126

Årsarbetare, kommunkoncern 1 172 1 148 1 122 1 222 1 226

Sjuktal, kommunen 8,2 % 8,9 % 7,1 % 7,7 % 7,4 %

Sjuktal, kommunkoncern 8,1 % 8,8 % 7,3 % 7,8 % 7,2 %

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE



Nämnd-, utskott- och styrelseordföranden

Den kommunala koncernen

Kommunstyrelsen   Martin Johansen (L) 

Barn- och utbildningsnämnden   Gunnemar Olsson (L) 

Socialnämnden   Gun Alexandersson Malm (L)

Kultur- och fritidsnämnden   Benita Nilsson (L) 

Samhällsbyggnadsnämnden   Lars Carlsson (M)

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB   Martin Johansen (L) 

Tjörns Bostads AB   Magne Hallberg (KD) 

Tjörns Måltids AB   Birgitta Adolfsson (L)

Tjörns Hamnar AB   Bo Bertelsen (M) 

Ledamöter 31/12 2021

Kommunrevision

Överförmyndarnämnd

Valnämnd

Kommunstyrelse

Kultur- och fritidsnämnd

Barn- och utbildningsnämnd

Samhällsbyggnadsnämnd

Socialnämnd

Tjörns Hamnar AB

Tjörns Måltids AB

Tjörns Kommunala 
Förvaltnings AB

Tjörns kommunfullmäktige 
41 ledamöter

Organisation, Tjörns kommun 2021

Tjörns Bostads AB

Ägandedel 100 %

Ägandedel 100 %

Ägandedel 100 %

Ägandedel 91 %

Organisationsschema, Tjörns kommunkoncern

Kommundirektör, samt VD  
för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB  Evike Sandor

VD Tjörns Bostads AB   Solbritt Törnqvist

VD Tjörns Måltids AB   Solbritt Törnqvist

VD Tjörns Hamnar AB   Janina Liljekvist 

*

* gemensam med Stenungsunds, Lilla Edets och Orust kommuner.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Viktiga förhållanden för resultat och 
ekonomisk ställning

Soliditet
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Resultat 
Ekonomin har även under 2021 påverkats kraftigt av 
pandemin. Kommuner och regioner har starka resul-
tat för såväl 2020 och 2021 vilket främst beror på en 
oväntat snabb återhämtning av den svenska ekonomin. 
Skatteintäkterna har ökat, betydligt mer än under ett 
normalår, vilket har varit omöjligt att förutse.  Även till-
fälliga pandemirelaterade tillskott och lägre efterfrågan 
av vissa verksamheter kombinerat med låga räntor på 
skulder och en lägre investeringstakt är bidragande  
orsaker till det starka resultatet. Tjörns kommun redo-
visar ett resultat på +89,6 miljoner kronor för 2021 i 
jämförelse med ett budgeterat resultat på +5,3 miljoner 
kronor. Under 2021 har kommunen fått 10,1 miljoner 
kronor i riktade generella statsbidrag, ”skolmiljarden” 
och ”säkerställa god vård och omsorg av äldre personer”. 

Vidare har Tjörns kommun erhållit 4,7 miljoner kronor i 
ersättning av sjuklönekostnader från staten. 

I decemberprognosen från SKR presenteras en något 
starkare utveckling av skatteunderlaget 2021, svagare 
2022 och kommande år ingen eller liten förändring. 

Trots de tillfälligt höga resultaten i sektorn kvarstår 
de långsiktiga demografiska utmaningarna med ökade 
välfärdsbehov och brist på arbetskraft.

Soliditet
Soliditeten är det viktigaste måttet på kommunens 
ekonomiska styrka på lång sikt. Soliditeten mäter hur 
stor del av tillgångarna som finansieras med eget kapital 
och om det finns beredskap för framtida resultatförsäm-
ringar, det vill säga den långsiktiga betalningsförmågan. 
Faktorer som främst påverkar soliditeten är dels det 
årliga resultatet och dels tillgångarnas förändring och 
graden av lånefinansiering. De senaste två åren har so-
liditeten ökat i kommunen. För 2021 uppgår soliditeten 
till 40,9 procent, vilket innebär en ökning på 4,9 pro-
cent mot 2020. Lägger man till ansvarsförbindelsen för 
pensionsskulden på 289,1 miljoner kronor är soliditeten 
19,5 procent 2021 (13,2 procent 2020).

Likviditet
Kassalikviditeten mäter betalningsförmågan på kort 
sikt. Nyckeltalet visar summa kortfristiga fordringar 
och likvida medel i förhållande till kortfristiga skulder. 
Mellan 2020 och 2021 har kassalikviditeten ökat från 
134 procent till 163 procent. Det innebär att betalnings- 
förmågan på kort sikt har förbättrats. Det som påverkat 
nyckeltalet är att kommunens likvida medel och ford-
ringar ökat med cirka 61 miljoner kronor samtidigt som 
korta skulder ökat med cirka 1 miljon kronor. Under året 
har ingen nyupplåning skett utan man har amorterat 40 
miljoner kronor. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2014

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Borgensåtagande
Borgensåtagandena i kommunen är 756 miljoner kronor. 
Av det totala borgensåtagandet på 756 miljoner kronor 
är 610 miljoner kronor (81 procent) till Tjörns Bostads 
AB, 45 miljoner kronor (6 procent) till bostadsrätts- 
föreningar, 37 miljoner kronor (5 procent) till Tjörns 
Kommunala Förvaltnings AB, 25 miljoner kronor  
(3 procent) till Tjörns Hamnar AB, 9 miljoner kronor  
(1 procent) till Soltak AB samt cirka 30 miljoner kronor 
(4 procent) till stiftelser och föreningar samt Renova.

Ansvarsförbindelse för pensionsåtagande
Ansvarsförbindelsen avseende kommunens pensions- 
åtagande har minskat med 3,1 miljoner kronor under 
året  från 292,2 miljoner kronor till 289,1 miljoner  
kronor. Under 2021 förändrades livslängdantagande i 
RIPS vilket gjorde att ansvarsförbindelsen ökade med 
7,4 miljoner kronor. Pensionsskulden definieras som 
nuvärdet av framtida pensionsutbetalningar. Eftersom 
utbetalningar sker långt fram i tiden ska skulden nuvär-
desberäknas. En nuvärdesberäknad skuld blir högre ju 
lägre räntan är och vice versa.

Upplysningar om pensionsmedel och  
pensionsförpliktelser
Tjörns kommun har inga fastställda föreskrifter om för-
valtning av pensionsmedel. Kommunen har därför inga 
finansiella placeringar avseende pensionsmedel. Pen-
sionsmedel avser tillgångar som enligt särskilda beslut 
förvaltas för att i framtiden användas för utbetalning av 
pensioner. Avsättningar i balansräkningen är 119,9 mil-
joner kronor och ansvarsförbindelsen är 289,1 miljoner 
kronor inklusive särskild löneskatt. 

Återlånade medel i kommunen är 100 procent. Från 
föregående år har avsättningen ökat med 14,3 miljoner 
kronor och ansvarsförbindelsen har minskat med 3,1 
miljoner kronor. Avsättningen har ökat med 4,1 miljoner 
kronor på grund av förändrat livslängdsantagande i RIPS.

Avsättningar
Övriga avsättningar 2021 är 11,5 miljoner kronor.  
Avsättningar avser återställande av deponin på Tjörns 
återvinningscentral med 10,7 miljoner kronor och  
avsättning för infrastruktur 0,8 miljoner kronor.

2014 20142015 20152016 20162017 20172018 20182019 20192020 20202021 2021
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Händelser av väsentlig betydelse

Kommunstyrelsen

• Nulägeskartläggning och analys av kommun-
koncernens lokalbestånd gjordes.

• Sex förslag till skolstruktur presenterades.

• Kommunen avslutade grön krisstab i oktober 
månad. 

• Uppdrag för förvaltningarna som invånar- 
dialoger om skolstruktur och äldrestrategi 
genomfördes.

• Tjörn med grannkommuner redogjorde för 
ambitionen att ingå i Räddningstjänsten  
Storgöteborg.

• Evike Sandor tillsattes som kommundirektör.

• Samordnade kommungemensam digital  
utveckling.

• Beslutade att behålla befintlig bolagsstruktur.

Samhällsbyggnadsnämnden

• Rekordhög vattenförbrukning varade hela 
sommaren.

• Vattentillgången har varit god i våra  
vattentäkter.

• Större störningar i vattenleveransen har skett 
vid tre tillfällen under året.

• Stamstråksledningen från Tolleby vattenverk  
till Kållekärr byttes ut. 

• Ombyggnaden av Tjörns återvinningscentral 
(Heås) inleddes.

• Serveringsavgift och avgift för alkoholtillsyn 
togs bort för att hjälpa företagare under  
pandemin.

Socialnämnden

• Vaccinationer inom kommunal hälso- och sjukvård gjordes.

• Påverkades fortsatt av pandemin med skyddsutrustning i patientnära kontakter.

• 93 tjänster gick från deltid till heltidstjänster i äldreomsorgen. 

• Digital fixare infördes.

• 16 undersköterskor utbildades till pedagogiska ledare.

• Flera vårdbiträden utbildades till undersköterskor.

Kultur- och fritidsnämden

• Tilldelades delad förstaplats som Sveriges  
Friluftskommun i Västra Götaland. Delad  
femteplats i landet.

• Tilldelades Bästa kommunala initiativ i  
Hållbarhetsklivet i Göteborgsregionen med 
konceptet Island of Art. 

• Förvaltningen hbtqi-diplomerades.

• Attraktiv turism- och friluftskommun.

• Ombyggnad av Tjörns ishall inleddes. 

• Två nya återkommande festivaler Uttryckt och 
Avtryck skapades.

•  Margaretas kök och skafferi etablerades som 
varumärke för kafé och restaurang på Sundsby 
säteri.

Barn- och utbildningsnämnden

• 600 högstadieelever undervisades på  
distans.

• Smittspårning genomfördes och gurgeltester 
delades ut.

• Förvaltningen hade krisstab större delen av 
året.

• Omfattande arbete gjordes med remissvaret 
på skolstrukturen.

• Genomgripande målbildsarbete genomfördes.

• Utveckling inom digitalisering i undervisning 
gjordes.

• Digital tjänst för busskort/skolskjuts infördes.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE



27

Tjörns Hamnar AB

• Ny motor installerades i färjan Tjörn.

• Extraturer sattes in under sommaren när många 
hemestrade.

• En laddstation för importerade elbilar  
installerades i Vallhamn.

Tjörns Måltids AB

• Levererade 11 000 lunchlådor till elever som 
studerade på distans.

• Tre lokala potatisodlare upphandlades för  
1,2 ton potatis.

• Medarbetarna och bolaget mognade digitalt.

• Upphörde med driften av måltidsverksamheten 
på Kvarnbackens trygghetsboende.

• Uppnådde goda resultat i arbetet med  
måltidernas klimatpåverkan utifrån ett  
helhetsperspektiv där klimatpåverkan,  
livsmedelsinköp, matsvinn och valmöjlighet för 
eleverna att äta vegetariskt samverkar.

• Påverkades av covid-19 med inställda aktivi-
teter och osäkerhet i tillgång på personal och 
råvaror.

Tjörns Bostads AB

• Ett omfattande utrednings- och  
remissvarsarbete om framtida skolstruktur 
gjordes.

• Blev, som en av åtta kommuner, medlem av det 
nationella pilotprojektet Klimatkrav till rimlig 
kostnad-ROT (Svenska miljöinstitutet). Projektet 
ska mynna ut i nationella styrdokument. 

• Påbörjade en utvändig renovering på  
Båsenvägen.

• En ny webbplats och ett nytt fastighets- och 
ekonomisystem implementerades.

• Samverkansavtal har tagits fram tillsammans 
med kommunen i syfte att främja kvarboende.

• Arbetet med fastighets utveckling har intensi-
fierats med förslag på hur fler lägenheter kan 
tillskapas inom befintliga bestånd.

• En informationsfolder med råd och regler kring 
att bo i lägenhet har delats ut till våra hyresgäs-
ter.

• Bolaget har uppnått en energieffektivisering 
med 45 procent sedan år 2009.

• Klimatlöfte om ladd möjlighet i våra bostads- 
områden har resulterat i två laddstationer.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Många valde att hemestra på Tjörn och ta färjan ut till någon av öarna.
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Styrning och uppföljning av den 
kommunala verksamheten
Politisk sammansättning
Under 2021 har Tjörns kommun styrts av en minoritet 
bestående av liberalerna, moderaterna och centerpar-
tiet. Kommunalråd är kommunstyrelsens ordförande 
Martin Johansen (L). Oppositionsråd är Martin Johans-
son (–).

Kommunfullmäktige styr och 
beslutar
Kommunfullmäktige är högst beslutande i kommunen 
och allmänheten är välkommen att lyssna och se på dess 
möten både på plats och via tjorn.se. Kommunfullmäk-
tiges uppgifter är bland annat att fastställa kommunens 
budget med mål och inriktning, besluta om skattesats, 
besluta om vilka nämnder och styrelser som ska finnas, 
vad de ska göra samt välja dess ledamöter och välja 
revisorer som granskar kommunens verksamhet. Kom-
munfullmäktige fattar också beslut om andra principiellt 
viktiga och övergripande frågor för Tjörns kommun. Års-
redovisningen ska godkännas av kommunfullmäktige och 
därefter beslutar kommunfullmäktige om att ansvarsfri-
het beviljas för nämnder och styrelser.

Kommunens styrmodell och  
budgetprocess
Tjörns kommuns styrmodell bygger på målstyrning. Mål-
styrning handlar om att styra verksamheter genom att 
sätta mål och följa upp dessa. I målen beskrivs vad som 
ska prioriteras – på lång och kort sikt – och vad effekten 
ska vara.

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

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

Fyraåriga inriktningsmål – beslutas av  
kommunfullmäktige
Inför varje mandatperiod formulerar kommunfullmäk-
tige fyraåriga inriktningsmål utifrån visionen och de 
strategiska områdena. I inriktningsmålen speglas den 

politiska viljeinriktningen för att nå visionen. Inriktnings-
målen bryts sedan ned i ettåriga prioriterade mål. 

Ettåriga prioriterade mål – beslutas av  
respektive facknämnd
De ettåriga prioriterade målen beskriver vad som är  
prioriterat under budgetåret för att nå de uppsatta  
fyraåriga inriktningsmålen. 

Mätbara mål som jämförs med andra  
kommuner
Målen formuleras i så hög utsträckning som möjligt på 
ett sätt som gör att vi kan mäta resultat över tid i delårs-
bokslut och årsbokslut. Det ska också vara möjligt att, 
så långt det går, jämföra oss med andra. Därför beslutar 
även politiken om indikatorer, ofta ett nyckeltal, som 
knyts till respektive mål. Varje mål har minst en indika-
tor. Indikatorerna ges ett målvärde och utfall mäts vid 
delårs- och årsbokslut.

Kommunfullmäktige beslutar kommunens 
totalbudget
Kommunfullmäktige beslutar oftast om kommunens 
totalbudget och flerårsplan i juni. Beslutet omfattar 
inriktningsmål, prioriterade mål, resultatbudget nämnd/
verksamhetsramar (för tre år), investeringsbudget (för 
fem år), finansieringsbudget (för tre år) samt budgeterad 
balansräkning (för tre år). 

Nämndernas detaljbudgetar beslutas  
i november
Utifrån kommunfullmäktiges budget fördelar varje 
nämnd sina tilldelade pengar i sin verksamhet och 
gör prioriteringar. Det resulterar i respektive nämnds 
detaljbudget. Nämnderna beslutar om detaljbudgetar i 
november varje år. 

Förvaltningarna avgör aktiviteter och  
håller ekonomin
Utifrån de mål och den detaljbudget som fullmäktige och 
nämnd formulerat och beslutat bestämmer sedan för-
valtningarna vilka aktiviteter som ska genomföras för att 
målen ska uppfyllas och en god ekonomisk hushållning 
ska råda. Hur väl nämnderna och verksamheten uppfyller 
de beslutade målen följs upp i samband med delårsbok-
slut i april och augusti samt i årsbokslut.
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Ovan ses den så kallade målkartan. På ett enkelt sätt visar den kommunens vision och de tre strategiska områden som finns i mål- och 
budgetarbetet och deras koppling till Agenda 2030. Den visar också de fyraåriga målen och vad som skiljer dem från de ettåriga målen 
som beslutas av respektive nämnd. 
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Prioriterat mål Bedömning Trend

En ny översiktsplan ska tas fram

Skapa förutsättningar för strategisk markförsörjning kopplat till näringslivet. (KS)

En ny översiktsplan ska tas fram. (KS, SBN)

Skapa intresse och beredskap för hållbar exploatering och nybyggnation

Översyn och förbättring av processer för markköp, detaljplaner, exploatering och försäljning av mark. (KS)

Genomföra effektkartläggningar av tre stycken färdigbyggda detaljplaner. (SBN)

Vi mäter antal nya lägenheter per år. (TBAB)

Hållbar och effektiv utveckling av vatten och avlopp

Hållbar och effektiv utveckling av vatten och avlopp. (SBN)

Förbättrade kommunikationer och infrastruktur

Vidare arbete med genomförande kring trafikstrategi. (SBN)

Tjörn ska bli en bra miljökommun

Miljövänligare badplatser. (KFN)

Kommunernas klimatlöften. (KS)

Medborgarna ska kunna låna/hyra produkter istället för att köpa. (KFN)

Event/aktiviteter om klimat ska arrangeras. (KFN)

Tjörns skolor ska arbeta mot miljökvalitetsmålen i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11)  
och läroplan för grundsärskolan. (BUN)

Förskolan belyser vikten av förståelse för den egna livsstilens betydelse för miljön. (BUN)

Öka användandet av ekologiska livsmedel. (SN)

Implementera avfallsplan i kommunen. (SBN)

Förbättra miljön på återvinningscentralen. (SBN)

Fortsatt miljömålsarbete och agenda 2030. (SBN)

Vi mäter installation av bergvärme. (TBAB)

Vi mäter antal parkeringsplatser med laddmöjlighet. (TBAB)

Minskad miljöpåverkan. (TMÅAB)

Professionell och tillgänglig service med god kvalitet

Servicen i kundkontakterna ska öka. (KFN)

HBTQ-personers acceptans, delaktighet, inflytande och medbestämmande ska stärkas. (KFN)

Förbättrad styrning och ledning genom minskat antal styrdokument. (KS)

Inriktningsmål och prioriterade mål
Förklaring

Inte uppfyllt – målet är inte uppfyllt

Delvis uppfyllt – målet är uppfyllt till 50 %

I hög grad uppfyllt – målet är uppfyllt till 75 %

Helt uppfyllt – målet är uppfyllt till 100 %

Inte utvärderat – det finns ingen bedömning  
för aktuell rapportperiod

 Ökad

 Oförändrad

 Minskad

BUN Barn- och utbildningsnämnd
KFN Kultur- och fritidsnämnd
KS Kommunstyrelse
SBN Samhällsbyggnadsnämnd
SN Socialnämnd
TBAB Tjörns Bostads AB
TMÅAB Tjörns Måltids AB

Symbol 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Prioriterat mål Bedömning Trend

Professionell och tillgänglig service med god kvalitet, fortsättning

Lärplattformen Unikum används för information och dokumentation. (BUN)

Öka tillgängligheten till förvaltningens verksamheter. (BUN)

Kommunen erbjuder olika profileringar i sina förskolor. (BUN)

Öka andelen legitimerade förskollärare i förskolan. (BUN)

Attraktiv arbetsgivare. (SN)

Personalkontinuitet hemtjänsten. (SN)

Målvärde för kringtid inom öppenvården. (SN)

Arbeta med värdebaserad tid. (SN)

Upplevelsen av god service från förvaltningen ska öka. (SBN)

Nöjdhet hos personal ska öka vid årets mätning i medarbetarenkät. (SBN)

Sjukfrånvaron i förvaltningen ska vara lägre än snittet i kommunen. (SBN)

Mäter medarbetarindex. (TBAB)

Mäter sjukfrånvaro. (TBAB)

Minskad sjukfrånvaro. (TMÅAB)

Vi ska använda digitaliseringens möjligheter

Digitala lösningar som förenklar för medborgare och besökare ska skapas. (KFN)

Nya digitala plattformar ska utvecklas för att nå fler. (KFN)

Attraktiv arbetsgivare genom en god digital arbetsmiljö. (KS)

IKT-utveckling och digitalisering ska öka i förskola, fritidshem, grundskola och grundsärskola. (BUN)

Vi använder digitaliseringen för en hållbar utveckling av omsorgstjänster, självservice och för att möta  
kundförväntan om hög självständighet. (SN)

Utveckla värdet av bygg- och miljöavdelningens nya digitala tjänster. (SBN)

Vi mäter genomförandegrad av införande av stödsystem. (TBAB)

Stärka medarbetarnas digitala användning och genomföra digitala utbildningar. (TMÅAB)

Delaktighet, inflytande och medbestämmande

Möjligheter att göra sin röst hörd ska skapas. (KFN)

Barn och ungas röster ska stärkas. (KS, KFN, SN, BUN)

Ökad delaktighet och insyn. (KS)

Barn och elevers upplevelse av delaktighet, inflytande och medbestämmande beträffande sin  
utbildning ska öka. (BUN)

Öka barnens delaktighet och inflytande i förskolan. (BUN)

Öka delaktighet, inflytande och medbestämmande för förvaltningens målgrupp. (SN)

Metoden cultural planning används. (SBN)

Plan för information och kommunikation ska finnas och användas. (SBN)

Mätning av kundnöjdhet.  (TMÅAB)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Prioriterat mål Bedömning Trend

Skapa möjligheter för ett gott liv

Fysisk aktivitet och spontanidrott ska öka. (KFN)

De föreningsägda anläggningarna ska rustas för framtiden. (KFN)

Tjörn ska vara en av Sveriges mest attraktiva friluftskommuner. (KFN)

Sundsby ska stärkas som attraktivt besöksmål utifrån ett helårsperspektiv. (KFN)

Kunskapen ska öka om turismens värde för samhällsutvecklingen. (KFN)

Tjörn ska vara en av Sveriges mest attraktiva kulturkommuner. (KFN)

Fler barn och unga ska få plats i kulturskolan. (KFN)

Barn och ungas delaktighet i kulturlivet ska öka. (KFN)

Läsandet bland barn och unga 0–17 år ska öka. (KFN)

Skolnärvaron ska öka. (KS, KFN, SN, BUN)

Ungas fysiska och psykiska hälsa ska stärkas. (KS, KFN, SN, BUN)

Förbättrad samordning, styrning och ledning av kommunens förebyggande arbete. (KS)

Minska barngruppernas storlek i förskolan. (BUN)

Minskad upplevd ensamhet för den som besväras av detta. (SN)

Påbörja arbetet utifrån modellen levande platser. (SBN)

Vi mäter genomförda insatser i våra bostadsområden. (TBAB) 

Ta emot praktikanter. (TMÅAB)

En säker och trygg kommun

Föreningar ska certifieras som säkra och trygga. (KFN)

Trygghetsskapande arbete för barn och unga ska struktureras. (KS, KFN, SN, BUN)

Ökad kännedom om kommunens trygghets- och säkerhetsskapande arbete. (KS)

Arbeta förebyggande med trygghetsinsatser. (SN)

Genom tillsyn säkerställa trygga och säkra skolmiljöer. (SBN)

Skadegörelse ska minska, vi mäter procentuell minskning av skadegörelse. (TBAB) 

Säkerställa tillagning, service och leverans av måltider. (TMÅAB)

Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga jämfört med övriga huvudmän i Sverige

Bättre resultat via handlingsplan för stärkt barn- och ungdomskultur. (KFN)

Bättre resultat via skolbiblioteken. (KFN)

Framtidens skola – projektering och genomförande. (KS)

Utveckla undervisning och lärmiljöer för att möta elevers olika behov och förutsättningar. (BUN)

Öka likvärdighet i Tjörns grundskolor. (BUN)

Socialförvaltningen ska via SSPF arbeta aktivt med riktade insatser för barn. (SN)

Bidra till elevers kunskapsresultat genom att verka för att skolorna använder Renovas miljöskola. (SBN)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Prioriterat mål Bedömning Trend

Människor ska ha möjlighet till egen försörjning

Implementera organisation integration, mottagande av nyanlända samt arbetsmarknadsfrågor. (KS)

Eftersträva möjligheten för vuxna att erhålla gymnasiekompetens. (BUN)

Möjliggöra egen försörjning genom att erbjuda rätt insats. (SN)

Tjörns kommun ska verka för att upprätta goda samverkansformer med andra aktörer

Samverkan mellan aktörer inom turism och kreativa näringar ska utvecklas. (KFN)

Förbättrad styrning och leding av kommunens hållbarhetsarbete. (KS)

Utveckla samarbetet mellan Tjörns skolor och näringslivet. (BUN)

Större samverkan med vårdcentral kring utskrivningsklara. (SN)

Etablera fler samverkanspartners inom individ- och familjeomsorg. (SN)

Öka samarbeten mellan STO-kommunerna. (SBN) 

Genomföra upphandlingar. (TMÅAB)

God ekonomisk hushållning och ett effektivt utnyttjande av resurser

Nyttjandegraden i kommunala idrotts- och aktivitetslokaler ska öka. (KFN)

Strategisk lokalförsörjning. (KS)

Förbättra modell och rutiner för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. (KS)

Arbeta med kostnadsanalys av verksamheter. (BUN)

Arbeta med kostnadsanalys av verksamheter. (SN)

Utveckla hemmaplanslösningar för unga och vuxna. (SN)

Kartlägga effektivitet och intäkter i förvaltningen. (SBN)

Aktivt söka extern finansiering. (SBN)

Vi mäter soliditet. (TBAB)

Soliditet och resultat. (TMÅAB)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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God ekonomisk hushållning och  
ekonomisk ställning

Måluppfyllelse totalt inklusive bolagen
Av de totat 106 prioriterade målen är 60 mål, det vill 
säga 57 procent, helt eller i hög grad uppfyllda. Endast  
8 procent av målen (9 mål) är inte uppfyllda. Om man tar 
med även delvis uppfyllda mål hamnar måluppfyllelsen 
totalt på 92 procent. 

Måluppfyllelse totalt exklusive bolagen
För kommunens nämnder finns det totalt 88 prioritera-
de mål för 2021. Av dessa är 58 procent helt eller i hög 
grad uppfyllda. Ytterligare 36 procent är delvis uppfyllda 
och 6 procent är inte uppfyllda. 2020 var 96 procent av 
nämndernas prioriterade mål helt, i hög grad eller delvis 
uppfyllda. För 2021 var denna siffra 94 procent. Detta 
innebär att nämnderna trots de påfrestningar som pan-
demin har inneburit under 2021 ändå har lyckats uppnå 
en hög måluppfyllelse. 
 

Jämförelser måluppfyllelse nämnder  
och bolag
Måluppfyllelsen varierar något mellan kommunens 
nämnder och bolag. Kultur- och fritidsnämnden har 
högst måluppfyllelse med 88 procent helt eller i hög 
grad uppfyllda mål. Lägst måluppfyllelse har Samhälls-
byggnadsnämnden med 32 procent helt eller i hög grad 
uppfyllda mål. 

Räknar man med även de prioriterade mål som är delvis 
uppfyllda är skillnaderna mellan nämnderna mindre. I 
detta fall ligger Tjörns Bostads AB lägst med 70 procent 
av målen som är helt, i hög grad eller delvis uppfyllda. 

Inte uppfyllda mål
De mål som inte är uppfyllda är ”Vi mäter antal nya 
lägenheter per år”, ”Öka andelen legitimerade förskol- 
lärare i förskolan”, ”Personalkontinuitet inom hemtjäns-
ten”, ”Mätning av kundnöjdhet”, ”Skolnärvaron ska öka”,  
”Föreningar ska certifieras som säkra och trygga”,  
”Skadegörelse ska minska, vi mäter procentuell minsk-
ning av skadegörelse”, ”Bidra till elevers kunskapsresul-
tat genom att verka för att skolorna använder Renovas 
miljöskola” och ”Vi mäter soliditet”.

Tre av de ej uppfyllda målen hör hemma på Tjörns  
Bostads AB, två på barn- och utbildningsnämnden, två på 
kultur- och fritidsnämnden, två på socialnämnden samt 
ett vardera på samhällsbyggnadsnämnden samt Tjörns 
Måltids AB. Ett av de ej uppfyllda målen ”Skolnärvaron 
ska öka” delas av barn- och utbildningsnämnden, social-
nämnden, kultur- och fritidsnämnden samt kommun- 
styrelsen gemensamt.

Kopplat till målet ”Öka andelen förskolelärare i försko-
lan” har förskolorna arbetat med att öka likvärdigheten 
mellan förskolorna samt att skapa attraktiva förskolor 
samt att skapa goda förutsättningar för att förskollärar-
na ska kunna genomföra sitt uppdrag. Två förskolor har 
ökat andelen förskollärare inom sina verksamheter men 
trots detta har den totala andelen förskollärare minskat 
med 4 procent i jämförelse med 2020.

Målet med personalkontinuitet inom hemtjänsten har 
inte kunnat uppfyllas på grund av stor påverkan av 
covid-19 vilket har ökat behovet av timvikarier. Social-
förvaltningen har arbetat med att få ned antalet timvi-
karier med hjälp av poolanställningar och ett ökat antal 
heltidsanställningar samt minskning av personalgrupper-
nas storlek. Trots detta har man inte lyckats nå sitt mål.

Kommunen hade som mål att under 2021 öka skol- 
närvaron. Under året har dock skolnärvaron minskat 
något som till stor del kan kopplas till restriktionerna i 
samband med covid-19 då vårdnadshavare uppmanats 
att hålla sina barn hemma vid förkylningssymptom.  
Samverkans- och arbetsgrupper samt strukturer har 
dock satts på plats under året för att kunna arbeta  
förvaltningsövergripande med skolnärvaron.

Målet som samhällsbyggnadsnämnden har beslutat 
kopplat till Renovas miljöskola har inte kunnat genom- 
föras på grund av pandemin.

Såväl Tjörns Måltids AB och Tjörns Bostads AB menar att 
det är den rådande situationen med covid-19 som gjort 
att man inte kunnat uppfylla alla mål i sin budget.

Inför 2021 beslutade Tjörns politiker om totalt 106 prioriterade mål för kommunens verksam- 
heter. De prioriterade målen beslutas i de flesta fall av respektive nämnd i samband med beslut  
om detaljbudget eller i bolagens styrelser. De prioriterade målen ska, enligt kommunens styr- 
modell, uppfyllas under innevarande budgetår.
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Ekonomiska nyckeltal för fem år, Tjörns kommun

 2021 2020 2019 2018 2017
Resultat, mkr

Årets resultat 89,6 50,7 7,1 8,1 26,0

Verksamhetens intäkter 271,3 262,2 270,4 288,9 316,2

Verksamhetens kostnader -1 180,1 -1 153,0 -1 148,6 -1 131,5 -1 114,9

Verksamhetens nettokostnad exklusive avskrivningar -908,8 -890,8 -878,2 -842,6 -798,7

Avskrivningar -45,4 -42,6 -40,6 -40,3 -37,1

Verksamhetens nettokostnad inklusive avskrivningar -954,2 -933,4 -918,8 -882,9 -835,9

Förändring nettokostnad inklusive avskrivningar 2,2 % 1,6 % 4,1 % 5,6 % 6,3 %

Nettokostnad/skatteintäkter och statsbidrag 92,1 % 95,0 % 99,4 % 99,5 % 97,1 %

(inklusive avskrivningar, exklusive finansnetto)

Skatteintäkter, statsbidrag, utjämning 1 035,8 982,7 924,7 887,3 861,3

Skatteintäkter, statsbidrag, utjämning årlig förändring 5,4 % 6,3 % 4,2 % 3,0 % 7,9 %

Årets resultat/skatteintäkter, statsbidrag, utjämning 8,7 % 5,2 % 0,8 % 0,9 % 3,0 %

Finansnetto 8,0 1,4 1,2 3,7 0,6

Nettokostnad/skatteintäkter och statsbidrag 91,3 % 94,8 % 99,2 % 99,1 % 97,0 %

(inklusive avskrivningar, inklusive finansnetto)

Balans, mkr

Balansomslutning 1 347,4 1 282,2 1 193,3 1 142,3 1 142,9

Eget kapital 551,3 461,7 411,1 404,0 395,9

Periodens investeringar 55,0 81,9 72,9 57,3 73,0

Självfinansieringsgrad 245,5 % 113,9 % 66 % 84 % 86 %

Låneskuld för kommun 275,0 315,0 315,0 265,0 300,0

Soliditet 40,9 % 36,0 % 34,5 % 35,4 % 34,6 %

Soliditet inklusive hela pensionsskulden 19,5 % 13,2 % 9,6 % 8,3 % 6,3 %

Kassalikviditet 163 % 134 % 126 % 102 % 114 %

Borgensåtagande 755,9 744,9 747.1 733,5 733,5

Borgensåtagande kronor per invånare 46 340 46 132 46 647 46 068 46 453

Ansvarsförbindelse, pensionsskuld 289,1 292,2 296,3 309,2 319,8

Uppföljning av god ekonomisk  
hushållning
God ekonomisk hushållning
Kommunallagen anger att kommuner och regioner ska ha 
en god ekonomisk hushållning. Det handlar om att
styra ekonomin både ur ett kortare och längre perspektiv. 
Dagens generationer bör inte förbruka mer resurser än 
de som finns att tillgå och därigenom äventyra kommande 
generationers möjligheter att finansiera sin välfärd men 
inte heller bära kommande generationers kostnader.

Kommunallagen anger att riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning ska antas av kommunfullmäktige. God ekono- 
misk hushållning följs upp i samband med delårsbokslut 
och årsbokslut. I årsredovisningens förvaltningsberättelse 
ska balanskravsutredning upprättas. Om ett balanskravs- 
underskott uppstår ska det regleras inom en treårsperiod.

Från och med 2013 finns det möjlighet att reservera delar
av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv.
 

Tjörns kommun inför resultatutjämningsreserv 2020 och 
riktlinjerna för god ekonomisk hushållning har komplette- 
rats med riktlinjer för hantering av resultatutjämningsre- 
serve. I riktlinjerna anges att resultatutjämningsreserven 
som högst ska uppgå till det belopp som motsvarar 5 
procent av kommunens skatteintäkter, generella statsbi- 
drag och kommunalekonomisk utjämning. Reserveringar 
av positiva resultat får göras av balanskravsresultatet i 
enlighet med det vid tillfället bästa alternativ som lagen 
medger. För att reservera till RUR måste kommunens 
finansiella mål vara uppfyllda. Om uttag ska vara möjligt 
ska den prognostiserade underliggande skatteunderlags- 
utvecklingen för riket nästkommande år understiga den 
genomsnittliga utvecklingen av skatteunderlaget för de 
senaste tio åren. Medel får användas för att återställa
ett negativt balanskravsresultat högst till det belopp att 
balanskravsresultatet blir noll. Maximalt 60 procent av 
RUR får tas i anspråk det första året då ovan kriterier för 
skatteunderlagsutvecklingen uppfylls, under andra året får 
maximalt 50 procent tas i anspråk och under tredje året 
får resterande medel tas i anspråk.
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Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
I kommunallagen anges att riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning ska antas med en konkret uttolkning av vad 
det betyder för kommunen. Riktlinjerna anges i beslutad 
budget för Tjörns kommun. Verksamheten ska bedrivas 
ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Nämnder och sty- 
relser ska sträva efter hög måluppfyllelse och ett effektivt 
resursutnyttjande. I beslutad budget ges inriktningsmål 
och prioriterade mål för verksamheten. Inriktningsmålen 
ska vara uppfyllda under mandatperioden och de priorite- 
rade målen ska uppfyllas under budgetår.

God ekonomisk hushållning i Tjörns kommun anses upp- 
fyllt när 75 procent av de prioriterade målen är helt eller 
delvis uppfyllda och de finansiella målen är helt uppfyllda.

God ekonomisk hushållning för år 2021 anses uppfyllt 
då både de finansiella målen och verksamhetsmålen är 
uppfyllda.

Finansiella mål
• Finansiella målet för soliditet är 25 procent.
• Finansiella målet för årets resultat i förhållande  

till skatteintäkter och generella statsbidrag är 0,5 
procent.

Soliditeten uppgår till 40,9 procent och årets resultat av 
skatteintäkter och bidrag är 8,7 procent. Finansiella målen 
är därmed helt uppfyllda.

Verksamhetsmål
• Verksamhetsmålet andelen helt eller delvis uppfyllda 

prioriterade mål i nämnderna ska uppgå till 75 procent.

Måluppfyllelsen av nämndernas prioriterade mål uppgår 
till 94 procent. Därmed anses verksamhetsmålet för god 
ekonomisk hushållning uppfyllt. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE



37

Balanskravsresultat
Balanskravsresultat mkr
 
Årets  resultat  89,6
Samtliga realisationsvinster - 0,5
Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0
Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0
Orealiserade förluster i värdepapper 0
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 89,1

Medel till resultatutjämningsreserv 0
Medel från resultatutjämningsreserv 0
Årets balanskravsresultat 89,1

Enligt kommunallagen ska kommunen bedriva verk-
samheten så att intäkterna överstiger kostnaderna. Ett 
negativt resultat efter balanskravsjusteringar ska regleras 
under de närmast följande tre åren.

Balanskravsjusteringar innebär bland annat att realisa-
tionsvinster inte tas med i bedömningen om årets resultat 
uppfyller balanskravet. Per sista december uppgår balan-
skravsresultatet till +89,1 miljon kronor vilket innebär att 
balanskravsresultatet uppfylls. 

I bokslut 2020 reseverades 40,8 miljoner kronor i re-
sultatutjämningsreserv. Resultatutjämningsreserven är 
oförändrad 2021.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Väsentliga personalförhållanden

Många sökanden och ökad rörlighet
42 procent fler personer sökte jobb hos oss 2021 jämfört 
med 2020. Från 1 581 sökanden till 2 225. 
397 tjänster annonserades i 209 unika annonser. En 
ökning med 50 annonser jämfört med 2020. 

Personalomsättningen för 2021 var 131 externa avgång-
ar, varav 29 pensionsavgångar. En ökning med 35 jämfört 
med 2020. Även interna avgångar har ökat med 8 tjäns-
ter, från 32 till 40, i jämförelse med 2020.

Sjukfrånvaro
Den ackumulerade (total för hela året) sjukfrånvaron för 
2021 slutade på 8,2 procent vilket är en minskning med 
0,81 procent. 

Toppen för sjukfrånvaron var under november (9,8 pro-
cent) och december (10 procent) månad. En möjlig anled-
ning är den tredje vågen av covid-19 och omikron, som 
var aktuell under perioden. Målet för sjukfrånvaron var 
7,1 procent, vilket inte uppnåddes på grund av pandemin.  

Tjörns kommuns samarbete med Försäkringskassan visar 
på positiva resultat. Medarbetarna inom Tjörns kommun 
har lägst sjukpenningtal i Västra Götaland. Dessutom 
syns en mindre skillnad mellan könen jämfört med övriga 
kommuner i Västra Götaland. De sker även en minskning 
av nya sjukfall per månad, pågående sjukfall och andelen 
heltidssjukskrivna minskar. 
 

Medarbetarenkät 
Tjörns kommunkoncern genomförde en medarbetar- 
enkät under våren 2021. Målet för medarbetarindex/
Hållbart medarbetarengagemang (HME) var 73 och 
resultatet blev 78,2. Handlingsplaner är klara på samtliga 
arbetsplatser och utvecklingsarbetet pågår fortfarande. 

Heltidsresan 
Arbetet med heltidsresan, med heltidstjänst som norm, 
har fortsatt inom socialförvaltningen. Vid årets slut kan 
vi konstatera att 93 fler tjänster har blivit heltidstjänster 
under året. 

Arbetsmiljö och hälsa
Det genomfördes under året allt från arbetsmiljöutbild-
ningar till arbetsrätt och introduktion för nyanställda. I 
slutet av året fick kommunens chefer möjlighet att delta 
på ett fysiskt seminarium tillsammans med fackliga par-
ter för att utveckla samverkan.
Under året har HR utvecklat ett digitalt utbildningspro-

gram som ska användas som introduktion för nya chefer. 

Kompetensförsörjning
Under året har arbetet med de fyra fokusområden som 
togs fram i kompetensförsörjningsplanen 2018 fortsatt. 
Fokusområdena är; ledarskap, profil, mentorskap och 
delaktighet. 

Profilering kunde ske genom bland annat en digital 
mässa i GR:s regi för gymnasieelever. Som tidigare år 
berättade medarbetare om sitt yrke, sin arbetsplats och 
sin arbetsvardag i kommunens centrala Instagramkonto. 

Arbetsmiljö och hälsa
HR-avdelningen har genomfört flertalet utbildningar i 
systematiskt arbetsmiljöarbete under 2021 och det års-
hjul som tagits fram för arbetet följs väl. Under året har 
kommunen även genomfört en BAM-utbildning (BAM 
= Bättre arbetsmiljö) tillsammans med facklig part som 
riktar sig till enbart skyddsombud.

Friskvårdsbidraget för kommunens medarbetare är 
1 200 kr per person och år. Under året har cirka 47 
procent av medarbetarna nyttjat hela eller delar av sitt 
friskvårdsbidrag, till ett värde av cirka 58 procent av det 
tilldelade beloppet. Detta är en ökning ifrån tidigare år.  

Under 2021 har det skett tre digitala träffar med kom-
munens hälsoinspiratörer. Ämnen som behandlades 
var HLR-utbildning, samtalsmetodik och en utbildning i 
alkohol- och riskbruksprevention. 

Kommunen personalklubb TKFF samarbetar med 
HR-avdelningen och erbjuder kommunens medarbetare 
aktiviteter i hälsans tecken under året. 

Stöd för chefer i rehabilitering  
Cheferna har genomgått en utbildning för chefer i 
rehabilitering tillsammans med Försäkringskassan. Även 
utbildning för cheferna i rehabiliteringssystemet Adato, 
har fortsatt och merparten av cheferna har gått utbild-
ningen.

HR-avdelningen har tillsammans med chef genomfört 
personal- och hälsodialoger, vilket många gånger resulte-
rat i insatser på grupp- och/eller individnivå, som insatser 
via företagshälsovård för att förebygga sjukfrånvaro. 

Den pågående pandemin gav både utmaningar och möjligheter. Vi blev en alltmer attraktiv 
arbetsgivare med fler ansökningar än någonsin och vi hade lägst sjukpenningtal i VGR. Det 
planerade utbildningsprogrammet har kunnat genomföras om än digitalt. En medarbetarenkät 
genomfördes med gott resultat. 
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  2021 2020 2019 2018 2017

Kommunkansliet 65 72 64 65 50
Samhällsbyggnadsförvaltningen 64 64 66 66 73
Kultur- och fritidsförvaltningen 53 56 54 56 53
Barn- och utbildningsförvaltningen 450 427 405 468 463
Socialförvaltningen 456 441 443 464 487

Årsarbetare Tjörns kommun 1 088 1 060 1 033 1 119 1 126

Tjörns Bostads AB 47 49 46 56 55
Tjörns Hamnar AB 9 11 10 14 14
Tjörns Måltids AB 28 30 33 33 31

Summa årsarbetare 
i kommunkoncernen 1 172 1 150 1 122 1 222 1 226

Personalvolym 2021 2020 2019 2018 2017

Antal tillsvidareanställda 990 966 993 1 089 1 071
Antal tidsbegränsat anställda 188 200 152 155 193
Timavlönade årsarbetare 112 106 110 96 131
Årsarbetare totalt 1 200 1 166 1 143 1 216 1 257

Andel kvinnor 84,1 % 84,3 % 85,1 % 84,3 % 84,9 %
Andel män  15,9 % 15,7 % 14,9 % 15,7 % 15,1 % 

  2021 2020 2019 2018 2017

Kön Kvinna 8,6 % 9,0 % 7,1 % 7,9 % 7,7 %

 Man 6,1 % 8,0 % 7,2 % 7,0 % 6,0 %

Ålder –29 år 6,0 % 5,9 % 5,3 % 6,9 % 5,9 %

 30–49 år 9,0 % 8,9 % 6,7 % 7,1 % 6,3 %

 50– 12,1 % 9,4 % 7,8 % 8,6 % 8,8 %

Summa tid med långtidsfrånvaro      
överstigande 59 dagar i  
förhållande till totalsjukfrånvaro: 37,4 % 33,2 % 36,6 % 49,4 % 57,2 %

Total sjukfrånvaro

Kommun  8,2 % 8,9 % 7,1 % 7,7 % 7,4 %

Kommunkoncern 8,1 % 8,8 % 7,3 % 7,8 % 7,2 %

Sysselsättningsgrad 

Tjörns kommun      89,8 % 90,5 %     90,2 % 90,0 %      88,0 %

Nyckeltal medarbetare

Åldersstruktur Tjörns kommun 2021 

Tillsvidare- och visstidsanställda med månadslön:

Ålder Kvinnor Män Totalt

–29 94 30 124
30–39 216 43 259
40–49 238 43 281
50–55 148 27 175
56– 290 44 334

Totalt 986 187 1 173

Åldersstruktur Tjörns kommunkoncern 2021

Tillsvidare- och visstidsanställda med månadslön:

Ålder Kvinnor Män Totalt

–29 92 27 119
30–39 194 43 237
40–49 272 55 327
50–55 170 35 205
56– 300 58 358

Totalt 1 028 218 1 246

46 år
är medarbetarnas

genomsnittliga ålder
i kommunen

Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid

Årsarbetare i kommunkoncernen

Det kan förekomma en viss av-
vikelse mellan utfallen på perso-
nalnyckeltalen som presenteras 
i denna årsredovisning jämfört 
med tidigare årsredovisningar då 
kommunen implementerat nya 
rapporter och beräkningssätt för 
att ta fram personalnyckeltal,

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Förväntad utveckling

Kommunstyrelsen

• Ett intensifierat arbete med Agenda 2030 
startar. 

• En plan för lokalförsörjning presenteras.

• En process för behovsinventering av lokaler 
samt modell för hyressättning presenteras. 

• Utredning om att ingå i Räddningstjänsten 
Storgöteborg görs.

• Ny budget- och uppföljningsprocess införs.

• Fortsätter samordna och implementera  
kommungemensamma digitala lösningar. 

• Hållbarhets- och förebyggande arbetet ökar.

Samhällsbyggnadsnämnden

• 1 500 meter av den nya huvudvattenledningen 
från Tolleby Tjörn till Märkesten kopplas in.

• Ombyggnaden av Tjörns återvinningscentral 
(Heås) är klar.

• Samråd äger rum om nya översiktsplanen.

• Svar på Trafikverkets remissrunda för  
åtgärdsvalsstudie för väg 160 kommer.

• Fortsätter att byta ut stamstråksledningar. 

• Får två miljoner i bidrag av statens  
innovationsmyndighet Vinnova.

Socialnämnden

• Nytt verksamhetssystem införs.

• E-tjänst för ekonomiskt bistånd införs.

• En arbetsterapeut anställs inom hemtjänsten 
så att medborgare som önskar bo kvar hemma 
kan få göra det under trygga former utan att 
skada sig.

• Mer välfärdsteknik används. 

Kultur- och fritidsnämnden

• Ny förvaltningschef i februari 2022.

• Belyst motionsspår som kopplas ihop med 
vandringslederna vid Tolleby med tillhörande 
parkeringsplats vid Märkesten etableras. 

• Turism och friluftsliv fortsätter utvecklas på 
ett hållbart sätt.

• Fortsätter att modernisera Tjörns idrotts- 
anläggningar.

• Aktiviteter i handlingsplanen för att minska 
diskriminering görs.

• Förvaltningen får tillgång till lokaler där  
verksamheten kan utvecklas.

Barn- och utbildningsnämnden

• Fler pedagoger anställs i grundskolan.

• Fler resurser till resurscentrum.

• Målbild förankras i verksamheten.

• Klassrumsrobotar – en robot som är i skolan i 
elevens ställe.

• Ökad digitalisering ger kvalitetssäkring i det 
systematiska kvalitetsarbetet.

• Språkutvecklande arbetssätt används för alla 
elever i samtliga ämnen. 

• Ny läroplan för grundskolan och nya kurspla-
ner införs.

• Ledarutveckling genomförs.

• Skoladministrationen utvecklas.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE



41

Tjörns Hamnar AB

• Fortsätter att ha ett gott samarbete med våra 
båtföreningar.

• Fortsätter utvecklingen av Wallhamnsområdet 
tillsammans med näringslivet.

Tjörns Måltids AB

• Vildsvinsprojektet med Kungälv och  
Stenungsunds kommuner startar. Där lär sig 
offentliga restauranger att använda  
vildsvinskött i skolköken. 

• Egenkontrollerna digitaliseras.

• En ny packmaskin för matlådorna köps in. 

• Vi bidrar med vår kompetens i arbetet kring en 
ny skolstruktur för Tjörn.

• Vi fortsätter att stärka våra medarbetares 
digitala användning.

Tjörns Bostads AB

• Flera byggnads-, underhålls- och  
renoveringsprojekt startar.

• Bygga 20 nya hyreslägenheter per år. 

• Vi ska installera bergvärme.

• Erbjuda laddtjänster för hyresgäster i våra 
bostadsområden.

• Ha en effektiv organisation med  
konkurrenskraftiga tjänster.

• Öka den digitala tillgängligheten för  
hyresgäster.

• Öka kundnöjdheten hos hyresgästerna.

• Genomföra aktiviteter i våra bostadsområden i 
syfte att skapa delaktighet.

• Vara delaktiga i genomförandet av en ny  
skolstruktur.

• Tillsammans med kommunstyrelsen utreda 
ägande av nya lokaler.               

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Tjörn har under ett år egna kommunkoreografer (KOKO). Det betyder att invånarna på 
Tjörn får möta dans på oväntade platser och i nya sammanhang. Foto: Tjörns kommun
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Finansiell analys av kommunen, 
resultaträkning
Tjörns kommun redovisar ett positivt resultat på +89,6 
miljoner kronor. Det är en resultatförbättring jämfört 
med 2020 på 38,9 miljoner kronor, då resultatet blev 
+50,7 miljoner kronor. Jämfört med budget 2021, där 
resultatet budgeterades till +5,3 miljoner kronor, är det 
en positiv resultatavvikelse på +84,3 miljoner kronor.

Kommunens intäkter
Kommunens intäkter är totalt 1 320,6 miljoner kronor. 
Skatteintäkter och generella statsbidrag är den i särklass 
största intäkten, med en andel på cirka 78 procent.
 

Jämför med föregående år så fördelar sig andelarna för 
skatteintäkter, verksamhetens intäkter och finansiella 
intäkter på samma nivå. Andelen för verksamhetens 
intäkter cirka 21 procent och finansiella intäkter en andel 
på cirka 1 procent.

Kommunens kostnader
Kommunens kostnader är totalt 1 231,0 miljoner kronor. 
Personalkostnaderna har den största andelen på cirka 52 
procent. Jämfört med 2020 är det en minskning med cirka 
1 procent och övriga kostnader ökar med cirka 1 procent, 
i övrigt är det små förändringar.
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Finansiella rapporter

Intäkter

Bidrag 5,4 %

Skatteintäkter/ 
statsbidrag 78,4 %

Taxor och avgifter 12,8 %

Övriga intäkter 2,4 %

Finansiella intäkter  1,0 %

Kostnader

Personalkostnader 51,5 %

Övriga kostnader  9,9 %

Köpta tjänster 23,4  %

Lokal- och  
fastighetskostnader  8,8 %

Bidrag  2,3 %

Avskrivningar  3,7 %

Finansiella kostnader  0,4 %

Kommunens intäkter  Mkr  Procent

Verksamhetens intäkter 271,3 20,6 
varav
– Taxor och avgifter  169,1 12,8
– Bidrag  71,1 5,4
– Övriga intäkter  31,1 2,4
Finansiella intäkter  13,5 1,0
Skatteintäkter/statsbidrag  1 035,8 78,4

Summa  1 320,6 100,0

Kommunens kostnader  Mkr  Procent

Verksamhetens kostnader 1 180,1 95,9
varav
– Personalkostnader  -633,9 51,5
– Lokal- och fastighetskostnader  -108,1 8,8
– Bidrag  -28,5  2,3
– Köpta tjänster -287,7 23,4
– Övriga kostnader -121,9 9,9
Avskrivningar  -45,4 3,7
Finansiella kostnader  -5,5  0,4

Summa  -1 231,0  100,0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Förändringar av kostnader och intäkter
Verksamhetens intäkter uppgår till 271,3 miljoner kro- 
nor, inklusive jämförelsestörande poster (0,9 miljoner 
kronor ). Det är 9,1 miljoner kronor högre än föregå- 
ende  år (262,2 miljoner kronor, inklusive jämförelse- 
störande poster på 0,9 miljoner kronor). Det är en 
förändring mellan 2020 och 2021 på 3,5 procent på 
totalnivå. Verksamhetens kostnader uppgår till 1 180,1 
miljoner kronor. Det är en ökning med 27,1 miljoner 
kronor jämfört med föregående år (1 153,0  miljoner 
kronor). Förändringen mellan 2020 och 2021 blev 2,4 
procent. 

Andelen personalkostnader och lokal- och fastighets-
kostnader minskar något medan  andelen övriga kost-
nader ökar något. Kommunens nettokostnad innan 
avskrivningar blev 909,6 miljoner kronor, exklusive 
jämförelsestörande poster (891,7 miljoner kronor 2020 
exklusive jämförelsestörande poster). Nettokostnaden 
ökar med 17,9 miljoner kronor eller cirka 2 procent 
mellan 2020 och 2021.

Nettokostnadsandelen
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och ge- 
nerella statsbidrag är ett viktigt nyckeltal för att följa 
utvecklingen av kommunens ekonomi.

Nettokostnadsandelen, inklusive avskrivning och 
exklusive jämförelsestörande poster, blev 92 procent  
2021 jämfört med 95 procent 2020. Sammanräknat med 
finansnetto som är +8,0 miljoner kronor 2021, blir netto-
kostnadsandelen 91 procent 2021 jämfört med  
95 procent 2020.

Avskrivningar
Avskrivningarna för året redovisas till 45,4 miljoner kro-
nor mot budgeterat 45,5 miljoner kronor. Jämfört med 
2020 års utfall är avskrivningarna 2,8 miljoner kronor 
högre.

Skatteintäkter och statsbidrag  
eller utjämning
Årets skatteintäkter inklusive generella statsbidrag och 
utjämning blev 1 035,8 miljoner kronor (budget 1001,0 
miljoner kronor). Mot föregående år är det en ökning 
på 53,1 miljoner kronor eller 5,4 procent. Ökningstak-
ten har under de senaste åren varierat mellan 3 till 8 
procent.

Tjörns kommuns skattesats är 21,71 procent och 
kommunen fick in 913,1 miljoner kronor i egna skatte- 
intäkter. Inkomstutjämningen utjämnar för skillnader av 
skatteunderlaget mellan kommunerna i landet. Skillna- 
den mellan de egna beskattningsbara inkomsterna och 
ett skatteutjämningsunderlag på 115 procent av den 
genomsnittliga skattekraften i landet blir inkomstut- 
jämningsbidraget. Ett fåtal kommuner överstiger 115 
procent av den genomsnittliga skattekraften och får 
bidra till systemet.

Tjörns kommun fick 44,4 miljoner kronor i inkomst- 
utjämning och 49,9 miljoner kronor i fastighetsavgift.

Kostnadsutjämningen utjämnar kostnader mellan 
kommunerna som bygger på strukturella skillnader och 
en standardkostnad. Dels kan det vara att behovet av 
kommunal verksamhet är olika, till exempel kan det
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finnas ett större behov av äldreomsorg i kommuner 
med många äldre invånare. Dels kan en glesbygds-
kommun behöva ha färre elever per lärare och högre 
kostnader för skolskjutsar. Systemet kompenserar 
inte om en kommun väljer att ha en högre servicegrad 
eller om verksamheten sköts effektivare än andra. 
Tjörns kommun har en gynnsam struktur och betalar 
in 39,4 miljoner kronor till kostnadsutjämningen. Till 
LSS-utjämningen (lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) som är ett eget system, får Tjörns 
kommun cirka 4,2 miljoner kronor.

Kommunen får även ett bidrag via ett regleringsbidrag 
på 48,0 miljoner kronor och ett införandebidrag på 5,4 
miljoner kronor. Under 2021 fick kommunen 10,1 mil-
joner kronor i riktade generella statsbidrag. Här ingår 
skolmiljarden med 1,8 miljoner kronor och Säker- 
ställa god vård och omsorg om äldre personer med  
8,3 miljoner kronor.

Finansiella intäkter och kostnader
Budgeterade finansiella intäkter var 12,0 miljoner 
kronor och utfallet blev 13,5 miljoner kronor. De 
finansiella intäkter består av utdelning från Tjörns 
Kommunala Förvaltnings AB som beslutats om på 
bolagsstämman, 10,0 miljoner kronor. Borgensavgifter 
från bolagen som blev 2,5 miljoner kronor. Övrigt är 
ränteintäkter på tillgodohavanden.

Budgeterade finansiella kostnader var 8,0 miljoner 
kronor och utfallet blev 5,5 miljoner kronor. De 
finansiella kostnaderna består av räntekostnader 
på lån med 3,3 miljoner kronor. Ränteuppräkning på 
pensionsskuld 1,7 miljoner kronor samt övriga finan-
siella kostnader på 0,5 miljoner kronor.

Budgetavräkning

Mkr  Resultat   Budget   Avvikelse

Nettokostnader före avskrivning  -908,8   -954,2   +45,4

Avskrivningar  -45,4   -45,5   +0,1

Verksamhetens nettokostnader  -954,2   -999,7   +45,5

Skatteintäkter och generella  
statsbidrag +1 035,8   +1 001,0   +34,8

Verksamhetens resultat +81,6  +1,3   +80,3

Finansiella intäkter  +13,5   +12,0   +1,5

Finansiella kostnader  -5,5   -8,0   +2,5

Resultat efter finansiella poster +89,6  +5,3   +84,3

Årets resultat +89,6  +5,3   +84,3

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Kommunens upplåning och  
avstämning mot finanspolicyn 
Långfristig låneskuld är 275 miljoner kronor, vilket är 
en minskning jämfört med 2020. Budgeterad ökning av 
lånevolymen var 57,7 miljoner kronor. Den genomsnitt-
liga räntebindningstiden är 2,13 år och den genomsnitt-
liga räntan är 1,08 procent. 

Kommunen har 1 ränteswap på totalt 10 miljoner kro-
nor. Marknadsvärdet på ränteswapen är 0,1 miljoner 
kronor. Marknadsvärdet bör jämföras med vad ett 
fasträntelån med motsvarande löptid kostat vid samma 
period som ränteswapen upptogs. Undervärde är den 
kostnad som skulle uppstå om avtalet avslutas i förtid. 
Om fasträntelån avslutas i förtid ges ränteskillnads- 
ersättning.

Räntebindningen, inklusive ränteswap, förfaller 
inom 1 år med 105 miljoner kronor, 
inom 1–2 år med 30 miljoner kronor, 
inom 2–3 år med 45 miljoner kronor, 
inom 3–4 år med 50 miljoner kronor, 
inom 4–5 år med 45 miljoner kronor.

Sammanlagt är beloppet 275 miljoner kronor.

Avstämning mot finanspolicyn 
”Två långivare bör eftersträvas.”  
Kommunen har en långivare; Kommuninvest. 

”Enskild långivare bör inte representera mer än 60 procent av 
total skuldportfölj med undantag från Kommuninvest.”  
Kommuninvest har 100 procent. 

”Tillåtna instrument är ränteswapar, ränteterminer, FRA, 
Caps och Floors.”  
Endast ränteswapar används. 

”Den genomsnittliga räntebindningstiden i skuldportföljen 
ska inte understiga ett år och inte överstiga tio år.”  
Kommunen har 2,13 år som genomsnittlig räntebindning. 

”Den genomsnittliga kapitalbindningstiden regleras inte.”  
Kapitalbindningstiden är 3,2 år.

”Förfalloprofilen i kapitalbindningen regleras inte.” 
21,82 procent förfaller inom närmaste 12-månaders 
period.

FINANSIELLA RAPPORTER
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Kommunens resultaträkning och 
kassaflödesanalys

Resultaträkning, mkr   2021 2020
Verksamhetens intäkter Not 2  271,3 262,2
Verksamhetens kostnader Not 3  -1 180,1 -1 153,0
Nettokostnad innan avskrivning   -908,8 -890,8

Avskrivningar   -45,4 -42,6

Verksamhetens nettokostnader   -954,2 -933,4

Skatteintäkter Not 4  913,1 866,7
Generella statsbidrag och utjämning Not 5  122,7 116,0

Verksamhetens resultat   81,6 49,3

Finansiella intäkter Not 6  13,5 8,9
Finansiella kostnader Not 7  -5,5 -7,5

Resultat efter finansiella poster   89,6 50,7

Årets resultat   89,6 50,7   

Kassaflödesanalys, mkr   2021 2020
Den löpande verksamheten    
Verksamhetens intäkter   271,3 262,2
Verksamhetens kostnader   -1 180,1 -1 153,0
Justering för gjorda avsättningar   13,8 4,3
Minskning av avsättningar på grund av utbetalningar 0 0
Justering för reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar -0,5 -0,1
Verksamhetens nettokostnad   -895,5 -886,6
    
Skatteintäkter och intäkter av bidrag   1 035,8 982,7
Finansiella intäkter   13,5 8,9
Finansiella kostnader   -5,5 -7,5
Medel från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital   148,3 97,5
    
Ökning (-) minskning (+) av förråd/lager   4,7 -3,8
Ökning (-) minskning (+) av kortfristiga fordringar   -37,3 1,6
Ökning (+) minskning (-) av kortfristiga skulder   1,0 25,4
Ökning (+) minskning (-) av långfristiga rörelseskulder 0,9 8,6
Medel från förändringar i rörelsekapitalet   -30,7 31,8
Medel från den löpande verksamheten   117,6 129,3
    
Investeringsverksamheten    
Förvärv av materiella tillgångar Not 8  -55,0 -81,9
Försäljning av materiella tillgångar Not 10  0,9 -1,1
Medel från investeringsverksamheten   -54,1 -83,0
    
Finansieringsverksamheten    
Utlåning    
Minskning av långfristiga fordringar   0,0 0,0
Upplåning    
Nyupptagna lån   0,0 0,0
Amortering av låneskulder   -40,0 0,0
Medel från finansieringsverksamheten   -40,0 0,0
    
Förändring av likvida medel   23,5 46,3
Likvida medel vid årets början   184,4 138,1
Likvida medel vid periodens slut   207,9 184,4

FINANSIELLA RAPPORTER
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Kommunens balansräkning 

Balansräkning, mkr   2021 2020
   
Tillgångar   

Anläggningstillgångar   
Materiella anläggningstillgångar 
Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 11  894,5 866,1
Pågående ny-, till och ombyggnad  Not 9  50,1 73,9
Maskiner och inventarier Not 12  36,5 32,0
Finansiella anläggningstillgångar   
Värdepapper och andelar Not 13  19,2 19,3
Långfristiga fordringar Not 14  0,3 0,6
Summa anläggningstillgångar   1 000,5 991,9
   
Omsättningstillgångar   
Lager och förråd Not 15  10,9 15,6
Fordringar Not 16  128,2 90,3
Kassa och bank Not 17  207,9 184,4
Summa omsättningstillgångar   346,9 290,3
   
Summa tillgångar   1 347,4 1 282,2

Balansräkning, mkr   2021 2020
 
Eget kapital, avsättningar och skulder   
   
Eget kapital Not 18  
Ingående eget kapital   461,7 411,1
Årets resultat   89,6 50,7
Utgående eget kapital   551,3 461,7
   
Avsättningar   
Avsättningar för pensioner Not 19  119,9 105,6
Övriga avsättningar Not 20  11,5 12,0
Summa avsättningar   131,4 117,6
   
Skulder   
Långfristiga skulder Not 21  458,2 497,3
Kortfristiga skulder Not 22  206,6 205,6
Summa skulder   664,8 702,9
   
Summa eget kapital, avsättningar och skulder  1 347,4 1 282,2  

Panter och ansvarsförbindelser   
Ansvarsförbindelse, pensionsskuld Not 19  289,1 292,2
Ansvarsförbindelse, avfallsdeponi 
Borgensåtaganden Not 24  755,9 744,9 
    
Soliditet   40,9 % 36,0 %

FINANSIELLA RAPPORTER
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Resultat per bolag

FINANSIELLA RAPPORTER

Kommun
Dotterbolag/
Moderbolag

Koncernbolag

Resultaträkning, mkr Tjörns kommun
Tjörns

Kommunala
Förvaltnings AB

Tjörns  
Hamnar AB

Tjörns  
Bostads AB

Tjörns
Måltids AB

Verksamhetens intäkter 271,3 0,0 41,5 148,2 31,0

Verksamhetens kostnader -1 180,1 -0,1 -28,4 -114,3 -29,7

Avskrivningar -45,4 0,0 -6,0 -20,0 -0,1

Verksamhetens nettokostnad -954,2 -0,1 7,1 13,9 1,2

Skatteintäkter 1 035,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Finansiella intäkter 13,5 5,0 0,0 0,0 0,0

Finansiella kostnader -5,5 -0,3 -0,5 -7,4 0,0

Resultat före bokslutsdispositioner 
och skatt

89,6 4,6 6,6 6,5 1,2

Bokslutsdispositioner 0,0 1,1 1,0 -1,1 0,0

Skatt på årets resultat 0,0 -0,1 -1,5 -0,1 -0,1

Årets resultat 89,6 5,6 6,1 5,3 1,1
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Balansräkning per bolag
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Kommun
Dotterbolag/
Moderbolag

Koncernbolag

Balansräkning, mkr Tjörns kommun
Tjörns

Kommunala
Förvaltnings AB

Tjörns  
Hamnar AB

Tjörns  
Bostads AB

Tjörns
Måltids AB

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 894,5 0,0 79,6 663,4 0,0

Pågående ny-, till och ombyggnad 50,1 0,1 21,3 0,0

Maskiner och inventarier 36,5 0,0 28,9 1,4 0,2

Finansiella anläggningstillgångar 

Värdepapper och andelar 19,2 45,4 0,0 0,0 0,0

Långfristiga fordringar 0,3 0,0 0,5 0,3 0,0

Summa anläggningstillgångar 1 005,5 45,4 109,1 686,4 0,2

Omsättningstillgångar
Lager och förråd 10,9 0,0 0,0 0,5 0,0

Fordringar 128,2 6,3 8,0 7,6 6,4

Kassa och bank 207,9 4,5 0,3 9,4 2,7

Summa omsättningstillgångar 346,9 10,8 8,3 17,5 9,1

Summa tillgångar 1 347,4 56,2 117,4 703,9 9,3

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital 551,3 19,1 21,6 64,7 5,0

Obeskattade reserver

Obeskattade reserver 0,0 0,0 24,1 0,0 0,1

Summa obeskattade reserver 0,0 0,0 24,1 0,0 0,1

Avsättningar

Avsättningar 131,4 0,0 0,0 6,5 0,0

Summa avsättningar 131,4 0,0 0,0 6,5 0,0

Skulder

Långfristiga skulder 458,2 37,0 50,3 610,0 0,0

Kortfristiga skulder 206,6 0,1 21,4 22,7 4,2

Summa skulder 664,8 37,7 71,7 632,7 4,2

Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder 1 347,4 56,2 117,4 703,9 9,3
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Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden inklusive nämnden redovi- 
sar för helåret en positiv avvikelse på totalt +8,8  miljo-
ner kronor mot budget. Den politiska verksamheten med 
nämnden redovisar en negativ budgetavvikelse på -0,1 
miljoner kronor. De skattefinansierade avdelningarna 
redovisar en positiv budgetavvikelse på +4,3 miljoner 
kronor. Resultatpåverkan för avgiftsfinansierade verk-
samheter är +4,5 miljoner kronor.

Staben  
redovisar en positiv avvikelse på +0,9 miljoner kronor 
mot budget. Överskottet beror till stor del på covid-19 

då utbildningar, projekt och gemensamma aktiviteter 
inte kunnat genomföras fullt ut under året.

Miljöavdelningen  
redovisar en negativ budgetavvikelse med -0,1 miljoner 
kronor. Avvikelsen beror på lägre intäkter mot budget 
inom tillsyn på grund av covid-19.

Byggavdelningen  
redovisar en positiv avvikelse mot budget med +0,5  
miljoner kronor till följd av fler ärenden under året. 

Bostadsanpassningsåtgärder  
redovisar en positiv budgetavvikelse på +0,7 miljoner 
kronor. Detta då färre ärenden inkommit under året som 
en följd av covid-19.

Planenheten  
redovisar en positiv budgetavvikelse med +0,6 miljoner 
kronor. Det beror på lägre personalkostnader och plan-
besked som genererat en högre intäkt än budgeterat.  

Trafikenheten  
redovisar en positiv avvikelse mot budget med +1,7 mil-
joner kronor. Det beror på lägre kostnader för färdtjänst 
samt lägre personalkostnader. 

Gatuenheten  
redovisar en budget i balans.

Avgiftsfinansierad verksamhet

Vatten- och avloppsverksamheten  
redovisar ett överskott mot budget på +4,5 miljoner  
kronor. Detta är en effekt av den taxehöjning som 
genomfördes i början av 2021. Även merförsäljning av 
dricksvatten som en effekt av covid-19 har bidragit till 
högre intäkter. Årets överskott kommer att återställa 
delar av vatten- och avloppsverksamhetens negativa 
egna kapital då verksamheten under tidigare år gått med 
underskott.

Avfallsverksamheten  
redovisar ett överskott på +4,3 miljoner kronor. Detta 
bokförs som en skuld till avgiftskollektivet och påverkar 
därmed inte resultatet. Den positiva budgetavvikelsen 
beror på ökade intäkter av försäljning av material, slam 
och rörliga renhållningsavgifter.

Driftsredovisning

Drifts- och investeringsredovisning

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen inklusive nämnd redovisar för helåret 
en positiv avvikelse på totalt +0,5 miljoner kronor mot 
budget. Den politiska verksamheten med nämnden 
redovisar en positiv budgetavvikelse med +0,1 miljoner 
kronor. 

Kommunkansliets avdelningar står för en positiv avvikel-
se mot budget på +1,8 miljoner kronor. Personal- 
avdelningen har en positiv budgetavvikelse med +1,1 
miljoner kronor på grund av vakanta tjänster, kompe-
tensförsörjningsmedel som inte kunnat nyttjas till följd 
av pandemin samt lägre kostnader för Soltaks lönetjäns-
ter. Kommunledningskontoret har en positiv budgetav-
vikelse med +0,8 miljoner kronor beroende på vakant 
tjänst under året samt besparing på konsultkostnader 
för utvecklingsfrågor. Även ekonomiavdelningen har en 
positiv avvikelse på +0,6 miljoner kronor på grund av 
vakant tjänst. Integrationsenheten har en negativ av- 
vikelse mot budget -0,9 miljoner kronor då intäkter från 
Migrationsverket blivit lägre än budgeterat på grund av 
ett lägre mottagande än planerat till följd av pandemin. 
Övriga avdelningar har mindre budgetavvikelser. 

Kommungemensamma verksamheter redovisar totalt en 
negativ budgetavvikelse på -1,4 miljoner kronor. Köp av 
räddningstjänst från Södra Bohusläns Räddningstjänst-
förbund (SBRF) redovisar en negativ budgetavvikelse 
på -4,5 miljoner kronor. I övrigt finns positiva avvikelser 
på +3,1 miljoner kronor då budgetposter inte utnyttjats 
fullt ut till följd av pandemin samt besparingar vad gäller 
externa utredningar.

Driftsredovisningen visar den löpande verksamhetens resultat, budget samt budgetavvikelse för 
året. Nämndernas verksamheter redovisar en budgetavvikelse på totalt +49,9 miljoner kronor och 
centrala poster redovisar en budgetavvikelse på totalt +5,6 miljoner kronor.
Nedan följer en kort beskrivning av nämndernas och de centrala posternas avvikelser mot budget.

DRIFTS- OCH INVESTERINGSREDOVISNING
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Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden inklusive nämnden redovi-
sar en positiv budgetavvikelse på +0,8 miljoner kronor. 
Nämnden redovisaren en budget i balans.  

De största positiva avvikelserna finns inom förvalt-
ningsövergripande och barn och unga som en följd av 
vakanser. En fortsatt effekt kunde också ses av inställda 
kulturaktiviteter och arrangemang på grund av pan-
demins restriktioner vilket också bidrar till en positiv 
budgetavvikelse. 

Större negativa budgetavvikelser finns under fritid. Det 
förklaras till stor del av att det inom föreningsstöd beta-
lats ut ett startbidrag som inte fanns budgeterat 2021. 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade även i december 
att betala ut ytterligare föreningsbidrag på 0,8 miljoner 
kronor.

Barn- och utbildningsnämnden
redovisar en positiv budgetavvikelse på +16,9 miljoner 
kronor. Den politiska verksamheten med nämnd redo- 
visar en budget i balans. 

Barn- och utbildningsnämnden har under året erhållit 
ersättning rörande covid-19 som uppgår till totalt 3,9 
miljoner kronor, varav 2,1 miljoner kronor avser ersätt-
ning för sjuklönekostnader och 1,8 miljoner kronor avser 
tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 
2021.  

Centrala verksamheter
redovisar en positiv budgetavvikelse på +7,4 miljoner 
kronor. Den positiva budgetavvikelsen förklaras av att 
övriga verksamhetskostnader samt personalkostnader 
är lägre än budgeterat. Även högre intäkter, bland annat 
avseende barnomsorgsavgifter samt försäljning av 
utbildningsplatser, bidrar också till en positiv budgetav-
vikelse. 

Grundskola  
redovisar en negativ budgetavvikelse med -1,7 miljoner 
kronor. Den negativa budgetavvikelsen förklaras av 
högre personalkostnader. I grundskolans resultat är det 
fördelat ersättning för sjuklönekostnader motsvarande 
0,9 miljoner kronor samt ersättning rörande skolmiljar-
den motsvarande 1,3 miljoner kronor.
 
Gymnasieskola, vuxenutbildning samt SFI 
redovisar en positiv budgetavvikelse till och med de-
cember på + 3,7 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen 
förklaras främst av att kostnader för köpta platser är 
lägre än budgeterat.

Grundsärskola, gymnasiesärskola och särvux  
redovisar positiv budgetavvikelse på + 3,9 miljoner 
kronor för perioden. Den positiva avvikelsen förklaras 
främst av att kostnader för köpta platser är lägre än bud-
geterat både i grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

Förskolor  
redovisar en positiv budgetavvikelse till och med decem-
ber på + 3,6 miljoner kronor. Den största förklaringen till 
den positiva budgetavvikelsen är att personalkostnader-
na är lägre än budgeterat. Även verksamhetskostnader-
na något lägre än budgeterat.

I förskolans resultat är det fördelat ersättning för sjuk- 
lönekostnader motsvarande 1,0 miljoner kronor.

Socialnämnden
Socialnämnden redovisar för året en positiv budget- 
avvikelse på +17,9 miljoner kronor.

I resultatet ingår ersättning 3,0 miljoner kronor rörande 
covid-19 med fördelningen 2,3 miljoner kronor för sjuk- 
ersättning och 0,7 miljoner kronor för merkostnads-
ersättning. Förvaltningen har rekvirerat 18,2 miljoner 
kronor i statsbidrag (varav vård och omsorgsavdelningen 
17,0 miljoner kronor och individ och familjeavdelningen 
1,2 miljoner kronor) som inte ersatt driftskostnader men 
indirekt bidragit till resultatet då många utvecklings- 
områden hanterats med dessa medel. Totalt har förvalt-
ningen nyttjat 14,1 miljoner kronor. Tiden för att ta 
fram projektidéer, ansöka om och förbruka medlen har 
varit kort för dessa bidrag, vilket gjort att vård- och 
omsorgsavdelningen inte hunnit planera för nyttjandet 
av bidragen fullt ut.

Individ- och familjeavdelningen  
redovisar för året en budget i balans utifrån att om-
föringar på 8,0 miljoner kronor gjorts till IFA från 
centrala medel. Dessa medel är ram som legat centralt 
men som varit tillägnade individ- och familjeavdelningen. 
Allt fördelades inte från årets början då avdelningen har 
behövt bromsa upp sin kostnadsutveckling. 

Funktionshinder  
redovisar för året en positiv budgetavvikelse på +2,0 
miljoner kronor vilket främst förklaras av förändringar i 
beslut inom personlig assistans och köpta platser LSS.

Äldreomsorgen 
redovisar för året en positiv budgetavvikelse på +5,6 mil-
joner kronor vilket främst förklaras av att hemtjänsten 
gått bättre än förväntat samt att sju av tolv platser inom 
särskilt boende varit belagda på Norrgården.

Kommunal hälso- och sjukvård  
redovisar totalt för året en negativ budgetavvikelse på 
-0,3 miljoner kronor utifrån svårighet att rekrytera vika-
rier vid sjukfrånvaro för covid-19.

Förvaltningsledning gemensamt  
redovisar för året en positiv budgetavvikelse på +10,7 
miljoner kronor och förklaringen rör olika områden, 
bland annat avsatta medel för volymökningar inom 
vård- och omsorgsavdelningen och individ och familje-
avdelningen samt medel för utvecklingsområden och 
framskjutna investeringskostnader som inte har tagits i 
anspråk.

DRIFTS- OCH INVESTERINGSREDOVISNING
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Driftsredovisning och ekonomisk analys av nämndernas verksamhet

Tkr Intäkter Kostnader Resultat Budget Avvikelse

Kommunfullmäktige 0 -2 939 -2 939 -3 040 101

Kommunstyrelsen 42 756 -134 710 -91 962 -92 498 536

Samhällsbyggnadsnämnden 128 672 -149 002 -20 330 -29 120 8 790

Kultur- och fritidsnämnden 8 101 -63 623 -55 522 -56 353 830

Barn- och utbildningsnämnden 52 322 -461 182 -408 860 -425 780 16 920

Socialnämnden 89 731 -449 900 -360 169  -378 025  17 856

Förvaltningsfastigheter 25 868 -17 343 8 525 3 700 4 825

Summa nämndverksamhet 347 450 -1 278 708 -931 257 -981 116 49 858

     

Pensionsutbetalning 0 -22 026 -22 026 -23 500 1 474

Fastighets-/tomtförsäljning 890 -5 168 -4 279 0 -4 279

Driftskonsekvenser investeringar 0 0 0 -3 584 3 584

Heltidsresan 0 -52 -52 -1 500 1 448

Semesterlöneskuld 0 1 735 1 735 -1 500 3 235

Övriga poster 470 -136 335 0 335

Summa verksamhet 348 810 -1 304 354 -955 543  -1 011 200 55 656

Finansiering 0 56 791 56 791 57 000 -209
Justeras poster som inte är hänförbara till  
verksamhetens intäkter och kostnader i 
resultaträkning*  -77 489 67 426 0 0 0

Total extern nettokostnad kommunen 271 321 -1 180 137 -908 816 -954 200 45 384

* Här ingår interna transaktioner 67,3 miljoner kronor, riktade generella statsbidrag 10,1 miljoner kronor.

Förvaltningsfastigheter
Fastighetsförvaltningen redovisar en positiv budget- 
avvikelse med +4,8 miljoner kronor. Avvikelsen beror 
till största delen på tidsförskjutningar av reparation och 
underhåll samt i övrigt lägre kostnad för uppvärmning. 
En lägre internränta och en intäkt som inte var  
budgeterad har bidragit till det positiva resultatet.

Kommunövergripande poster 
Kommunövergripande poster som består av pensioner, 
reavinst för fastighets- och tomtförsäljningar, drifts- 
konsekvenser av investeringar, heltidsresan samt  
förändring av semesterlöneskulden.

Budgeterad nettokostnad för kommunövergripande pos-
ter uppgår till totalt +26,9 miljoner kronor. Budgetav- 
vikelsen är +5,6 miljoner kronor totalt. Pensioner avviker 
med +1,5 miljoner kronor mot budget och de prognoser 
som funnits som underlag till budgeten från Kommuner-
nas pensionsanstalt (KPA).

Reavinster vid tomtförsäljningar avviker med -4,3 miljo- 
ner kronor för helåret. Under året har sex exploaterings- 
projekt avslutats och kostnadsförts om 5,1 miljoner 
kronor.

Budgeterade driftskonsekvenser av investeringar av- 
viker med +3,6 miljoner kronor mot budget på grund  
av tidsförskjutningar av investeringsprojekt.

Heltidsresan som budgeterats centralt avviker med  
+1,4 miljoner kronor mot budget.

Semesterlöneskulden minskar under året med 1,7 mil-
joner kronor jämfört med en budgeterad ökning på 1,5 
miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse mot  
budget på +3,2 miljoner kronor.

Posten finansiering avser avskrivningar och räntekost-
nader som ligger i nämndernas verksamheter som kost- 
nader. I driftsredovisningen lyfts dessa av för att läggas 
tillbaka som en extern kostnad (avskrivning, ränta) i 
kommunens resultaträkning. Med en budget på +57,0 
miljoner kronor och ett utfall på +56,8 miljoner kronor 
innebär det en negativ budgetavvikelse på -0,2 miljoner 
kronor.
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Investeringsredovisning
Pågående investeringar
Pågående investeringar uppgår till 50,1 miljoner kronor 
vid årsskiftet. Pågående investeringar är fördelat på
• vatten och avlopp 32,6 miljoner kronor
• avfall 5,4 miljoner kronor
• gata och natur 7,9 miljoner kronor 
• socialförvaltningen 2,2 miljoner kronor
• kultur- och fritidsförvaltningen 0,4 miljoner kronor
• kommunstyrelsen 1,6 miljoner kronor.

Självfinansieringsgrad av  
investeringar
Måttet självfinansieringsgrad anger hur stor del av årets 
investeringar på 55,0 miljoner kronor som finansierats 
med egna medel från resultaträkningen som är 135,0 
miljoner kronor (resultat på 89,6 miljoner kronor plus 
avskrivningar på 45,4 miljoner kronor). Självfinansie-
ringsgraden 2021 blev 245,5 procent mot 113,9 procent 
2020.

Exploatering
Under 2021 har kommunen intäkter på 0,8 miljoner kro-
nor. Större delen av intäkterna kommer från en markför-
säljning i Rönnäng och en tomtförsäljning i Skår. 

Kommunala bolag
Pågående investeringar inom Tjörns Bostads AB avser 
förskola Skärhamn, sprinkler på särskilda boenden och 
utredning skolstruktur. 

Kommunens investeringar budgeterades till 118,5 miljo- 
ner kronor 2021 och utförda investeringar blev 55,0 
miljoner kronor.

Skattefinansierade  investeringar
Skattefinansierade investeringar är utförda med 15,9 
miljoner kronor jämfört med en budget på 39,8 miljoner 
kronor. Utförda investeringar är bland annat IT-anskaff-
ning, inventarieanskaffning, digitalisering, motorbyte 
färjan Tjörn, badplatser/friluftsliv, spontanidrottsplats, 
nytt verksamhetssystem socialförvaltningen.

Skattefinansierade investeringar som avviker mot 
investeringsbudget återfinns bland annat inom gata 
och gång- och cykelvägar där projekt tillsammans med 
Trafikverket har blivit försenade. Vidare har reinveste-
ringsbudgeten inte använts full ut, markköp varit lägre 
än budgeterat och medel för digitalisering och e-hälsa 
har inte nyttjats.

Avgiftsfinansierade investeringar
Avgiftsfinansierade investeringar (vatten och avlopp 
samt avfall) är utförda med 39,1 miljoner kronor mot 
budgeterat 78,7 miljoner kronor. Utförda investeringar 
under året är bland annat VA ledningsförnyelse östra 
stamstråket, sjöledning Bö tjärn, diverse ledningsförny-
elser, nya serviser. Under året har inte VA-investeringar 
kunnat genomföras enligt plan på grund av förseningar 
av projekt då det varit svårt att få tag på komponenter, 
försenade leveranser och även försenad lantmäteriför-
ättning. Även inom avfall har projekt förskjutits i tid.
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Utgifter sedan projektets start Varav årets investeringar

 Färdigställda projekt Beslutad totalutgift Ackumulerat utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse

 Barn och utbildning 2,0 1,9 0,1 2,0 1,9 +0,1

 Sociala 0,0 0 0 0 0 0

 Kultur och fritid 6,9 4,2 +2,7 0,5 1,5 -1,0

 Samhällsbyggnad 79.8 61,4 +18,4 15,5 13,1 +2,4

 Kommunstyrelsen 14,2 10,7 +3,5 11,5 9,4 +2,1

 Summa färdigställda projekt 102,9 78,2 +24,7 29,5 25,9 +3,6

 Pågående projekt Beslutad totalutgift Ackumulerat utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse

 Barn och utbildning 0 0 0 0 0 0

 Sociala 10,6 2,2 +8,4 6,0 2,1 +3,9

 Kultur och fritid 5,3 0,4 +4,9 0 0,2 -0,2

 Samhällsbyggnad 149,2 45,9 +103,3 72,7 25,7 +47,0

 Kommunstyrelsen 2,6 1,6 +1 1,0 1,0 0

 Summa pågående projekt 167,7 50,1 +117,6 79,7 29,1 +50,6

 Summa investeringsprojekt 270,6 128,4 +142,3 109,2 55,0 +54,2

Investeringsredovisning kommunen, mkr

Utgifter sedan projektets start Varav årets investeringar

 Färdigställda projekt Beslutad totalutgift Ackumulerat utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse

Tjörns Bostads AB 0 0 0 0 0 0

Tjörns Hamnar AB 0 0 0 0 0 0

Tjörns Måltids AB 0 0 0 0 0 0

 Summa färdigställda projekt 0 0 0 0 0 0

 Pågående projekt Beslutad totalutgift Ackumulerat utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse

Tjörns Bostads AB 75,0 1,2 +73,8 10,0 0,6 +9,4

Tjörns Hamnar AB 0 0 0 0 0 0

Tjörns Måltids AB 0 0 0 0 0 0

 Summa pågående projekt 75,0 1,2 +73,8 10,0 0,6 +9,4

 Summa investeringsprojekt 75,0 1,2 +73,8 10,0 0,6 +9,4

Investeringsredovisning kommunala bolag, mkr

Investeringsuppföljning mot budget, mkr
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Budget 2021 Utfall   2021 Avvikelse

Avgiftsfinansierad 78,7 39,1 39,6

Skattefinansierad 39,8 15,9 23,9

Summa 118,5 55,0 63,5
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Årsredovisningen är upprättad i enligt med kommunalla-
gen (KL), lagen om kommunal bokföring och redovisning 
(LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal 
redovisning (RKR) vilket bland annat innebär att:

• Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt 
att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodo-
göras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. 

• Fordringar har upptagits till de belopp varmed  
de beräknas inflyta. 

• Tillgångar och skulder har upptagits till  
anskaffningsvärde där inget annat anges. 

• Periodiseringar av inkomster och utgifter har  
skett enligt god redovisningssed. 

Resultaträkningen
Jämförelsestörande poster
Som jämförelsestörande poster redovisas poster som 
sällan förekommer och har väsentligt belopp. Kommunen 
redovisar dessutom alltid resultat vid försäljning av av-
läggningstillgångar och fastighetsförsäljning vid markex-
ploatering som jämförelsestörande poster. 

Leasing
Enligt RKR:s rekommendation 5 Leasing, ska klassifice-
ring av kommunens leasingavtal göras som operationell- 
eller finansiell leasing. Avsteg från rekommendationen 
görs då samtliga leasingavtal klassas som operationella. 
Kommunens leasing av lös egendom består huvudsak-
ligen av leasing av bilar. Dessa leasingavtal överstiger 
inte tre år och klassificeras, även om de i övrigt uppfyller 
kriterierna för finansiellt avtal, som operationell leasing. 

VA-anläggningsavgifter
Fram till och med 2006 redovisades anläggningsavgif-
terna i sin helhet som en intäkt i resultaträkningen det år 
de kommit in till kommunen. Tjörns kommun bytte 2007 
redovisningsprincip för redovisning av VA-anläggnings-
avgifter. Intäkten periodiseras över investeringarnas 
livslängd på 50 år.

Lånekostnader
Tjörns kommun tillämpar huvudmetoden för lånekostna-
der, det vill säga de belastar resultatet för den period de 
hänför sig till.

Balansräkning
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna har tagits upp till anskaffnings-
värdet efter avdrag för planenliga avskrivningar. För att 
en anskaffning ska klassificeras som en anläggningstill-
gång ska nyttjandeperioden överstiga 3 år och inte vara 
av ringa värde. Tjörns kommun tillämpar en beloppsgräns 
på ett halvt prisbasbelopp. Avskrivning sker löpande så 
snart investeringen är klar. Tjörns kommun tillämpar 
komponentavskrivning. Linjär avskrivning tillämpas. Från 
och med 2010 har redovisningen av investeringsbidrag 
ändrats från att tidigare ha minskat anskaffningsvärdet 
på investeringen till att tas upp som en förutbetald intäkt 
och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod. De 
vanligaste investeringarnas avskrivningstider är: vatten- 
och avloppsledningar 50 år, förvaltningsbyggnader 33 år, 
fritidsanläggningar 20 år, maskiner och brandfordon 10 
år, inventarier 5 år samt datorer 3 år.

Avsättningar
Avsättningar för återställande av deponi har tagits upp 
till det belopp som bedöms krävas för att reglera förplik-
telsen på balansdagen. Avsättning har gjorts för ingångna 
avtal om bidrag till statlig infrastruktur.

Pensionsskuld
Kommunens pensionsskuld redovisas enligt blandmo-
dellen, vilket innebär att pensioner intjänade före 1998 
inte tas upp som en avsättning, utan redovisas som en 
ansvarsförbindelse. I ansvarsförbindelsen tas även upp 
beräknad särskild löneskatt. Utbetalningar avseende 
pension intjänad före 1998 redovisas som kostnader i 
resultaträkningen. 

Ett avsteg från blandmodellen gjordes 2006 då kommu-
nen gjorde en engångsavsättning på 5 miljoner kronor 
för att avse framtida utbetalningar av ansvarsförbin-
delsen. Pensionsförmåner intjänade från och med 1998 
redovisas som en kostnad i resultaträkningen och en 
kortfristig skuld eller avsättning i balansräkningen. 
Under avsättningar för pensioner i balansräkningen 
redovisas pensioner som inte avser den avgiftsbestäm-
da delen. Avtalspensioner till förtroendevalda är under 
utbetalning.

Redovisningsprinciper
Not 1

Noter

NOTER
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Sammanställda räkenskaper
Huvudprincipen för sammanställda räkenskaper och 
koncernredovisning är att moderföretagets principer 
styr. Det är en strävan att kommunens företag ska bedö-
mas enligt kommunens redovisningsprinciper. Avskriv-
nings- och värderingsregler kan skifta mellan kommu-
nen och dess bolag. De sammanställda räkenskaperna 
omfattar kommunen och företag där kommunen innehar 
mer än 50 procent av röstandelarna. Per 31 december 
2008 skapades en koncern då kommunen överlät samtli-
ga aktier till kommunens bokförda värde till det helägda 
moderbolaget Tjörns Kommunala Förvaltnings AB. Kon-
cernen består av de helägda bolagen Tjörns Hamnar AB, 
Tjörns Bostads AB. Tjörns Måltids AB ägs till 9 procent 
av Orust kommun.

De sammanställda räkenskaperna utgörs av kommunens 
och dotterföretagens balans- och resultaträkningar i 
sammandrag. Den är upprättad enligt förvärvsmetoden 
med proportionell konsolidering. Med förvärvsmeto-
den menas att kommunens bokförda värden på aktier i 
dotterbolagen har eliminerats mot dotterbolagens egna 
kapital vid förvärvstillfället. Proportionell konsolidering 
innebär att om företagen inte är helägda tas endast ägda 
andelar av räkenskapsposterna in i koncernredovisning-
en. Interna inköp och försäljningar samt mellanhavanden 
har eliminerats. 

Tjörns andel i det gemensamt ägda bolaget Soltak AB är 
25 procent. Bolagets verksamhet bedöms som inte vä-
sentlig i förhållande till kommunens kostnader, resultat 
och ställning och ingår inte i den sammanställda redo-
visningen. Kommunens bolag har från och med 2014 
tillämpat BFNAR 2012:1 (K3). Den största skillnaden i 
och med övergången är att avskrivningsplaner i Tjörns 
Bostads AB har omprövats vid fördelning av fastigheter 
på komponenter. Kommunen har ännu inte övergått till 
komponentredovisning men det har inte skett någon 
justering i de sammanställda räkenskaperna för dessa 
olika tillämpningar. 
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  2021 2020
2. Verksamhetens intäkter 
 Vatten- och renhållningsavgifter 102 729 90 637
 Anläggningsavgifter vatten och avlopp 4 960 5 524
 Äldreomsorgsavgifter 14 562 14 190
 Barnomsorgsavgifter 14 344 13 899
 Bygglovsavgifter  4 695 3 976
 Hyror och arrenden 27 833 31 139
 Statsbidrag  71 052 78 470
 Interkommunala ersättningar 4 568 3 884
 Försäljning av verksamhet 4 818 2 826
 Reavinst vid fastighetsförsäljning och
 exploatering före avdrag av omkostnader 890 903
 Övriga intäkter 20 871 16 751
 Summa 271 322 262 199
 
 Varav jämförelsestörande poster:  
 Reavinster vid fastighetsförsäljning 513 91
 Resultat från exploateringsverksamhet 377 812
   
3. Verksamhetens kostnader  
 Lönekostnader inklusive sociala avgifter 579 503 579 919
 Pensionsavsättning 12 691 4 432
 Årets nyintjänade pensioner 24 098 27 160
 Pensionsutbetalningar 17 640 17 197
 Lokal- och fastighetskostnader 108 116 111 656
 Bidrag 28 452 28 282
 Köpta tjänster  287 713 281 551
 Övriga kostnader 121 928 102 835
 Summa 1 180 140 1 153 032
  
 Varav jämförelsestörande poster: 0 0
  
4. Skatteintäkter  
 Preliminär kommunalskatt  891 927 882 042
 Slutavräkning föregående år 2 684 -3 910
 Prognos slutavräkning innevarande år 18 454 -11 456
 Summa 913 065 866 676
  
5. Generella statsbidrag och utjämning  
 Inkomstutjämningsbidrag 44 415 43 054
 Kostnadsutjämningsavgift -39 378 -43 535
 Regleringsbidrag 48 000 16 403
 Införandebidrag 5 441 12 402
 Bidrag för LSS-utjämning 4 183 6 984
 Fastighetsavgift 49 856 46 731

  

 Generella bidrag från staten 10 141 33 991
 Därav andel av välfärdsmiljarder,  
	 flyktingvariabel	 0	 3	896
	 Därav	tillfälligt	stöd	för	att	stärka	välfärden	 0	 30	095
 Summa 122 659 116 030
  
6. Finansiella intäkter  
 Aktieutdelning från
 Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 10 000 5 000
 Borgensavgifter 2 514 2 519
 Ränteintäkter externt 269 158
	 Övriga	finansiella	intäkter	 738	 1	226
 Summa 13 521 8 903
  
7. Finansiella kostnader  
 Räntekostnader på lån 3 270 4 774
 Ränteuppräkning på pensionsskuld 1 702 2 344
	 Övriga	finansiella	kostnader	 537	 336
 Summa 5 509 7 454

  2021 2020
8. Bruttoinvesteringar 
 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 41 892 71 219
 Maskiner och inventarier 13 096 10 648
 Summa 54 988 81 867

  2021 2020

9. Pågående arbete 2 021 2 020
 Ingående anskaffningsvärde 73 914 71 989
 Årets investeringar 54 988 81 867
 Årets aktivering/kostnadsföring/försäljning -78 843 -79 942
 Utgående ackumulerade  
 anskaffningsvärden 50 059 73 914

10. Försäljning av anläggningstillgångar 
 Materiella anläggningstillgångar
 Försäljningspris 513 159
 Mark, bokfört värde 0 -21
 Byggnader, bokfört värde 0 -278
 Inventarier, bokfört värde 0 -58
 Realisationsvinst
 före försäljningsomkostnader 513 -198
 Realisationsförlust 0 -198
 Realisationsvinst 513 0
  
11.  Mark, byggnader och tekniska  
 anläggningar  
	 Mark 
 Ingående anskaffningsvärde 34 237 29 535
 Årets inköp  1 316 4 723
 Årets försäljningar /utrangeringar 0 -21
 Utgående ackumulerade
 anskaffningsvärden 35 553 34 237
  
 Utgående bokfört värde 35 553 34 237

	 Fastigheter	och	tekniska	anläggningar 
 Ingående anskaffningsvärde 1 156 709 1 098 707
 Årets inköp  63 861 58 656
 Årets försäljningar /utrangeringar 0 -654
 Utgående ackumulerade
 anskaffningsvärden 1 220 570 1 156 709

 Ingående avskrivningar -324 853 -291 305
 Justering för avskrivning på
 utrangerade/sålda anläggningar 0 376
 Årets avskrivningar -36 772 -33 924
 Utgående ackumulerade avskrivningar -324 853 -324 853

 Utgående bokfört värde 895 717 831 856

 Genomsnittlig nyttjandeperiod för mark,  
 byggnader och  tekniska anläggningar uppgår till 34,5 år.

Noter, tkr

12. Maskiner och inventarier 
 Ingående anskaffningsvärde 122 397 107 333
 Årets inköp  13 066 15 818
 Årets försäljningar / utrangeringar 0 -754
 Utgående ackumulerade
 anskaffningsvärden 135 463 122 397
 Ingående avskrivningar -90 408 -82 658
 Justering för avskrivning på
 utrangerade / sålda inventarier 0 696
 Årets avskrivningar -8 594 -8 447

 Utgående ackumulerade avskrivningar -99 002 -90 408

 Utgående bokfört värde 36 461 31 989

 Färjor och fordon 5 177 2 693
 Inventarier 28 713 27 653
 Konst 2 571 1 643
 Summa 36 461 31 989

 Genomsnittlig nyttjandeperiod för  
 maskiner och inventarier uppgår till 6,7 år. 
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Noter, tkr

  2021 2020
13. Värdepapper och andelar
 Aktier:
 Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 5 000 5 000
 Renova AB 2 173 2 173
 Soltak AB 978 978
 Inera AB 42 42
	 Andelar:
 Kommuninvest ekonomisk förening 10 482 10 482
 Klädesholmens Affärsfastighet
 Ekonomiska Förening 60 60
	 Grundfondskapital: 
 Stiftelsen Sjöfartens Utbildningsinstitut 500 500
	 Förlagsbevis:
 Förlagslån Kommuninvest 0 0
 Summa 19 235 19 235 
 
  Tjörns kommuns totala insatskapital i Kommuninvest ekonomisk 
 förening uppgick per 2021-12-31 till 15 971 500 kronor.

14. Långfristiga fordringar   
 Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 265 679
 Summa 265 679

15. Lager och förråd
 Ingående exploateringsmark 15 562 11 835
 Exploateringskostnader under året -4 700 3 727
 Summa exploateringsmark 10 862 15 562
  
16. Kortfristiga fordringar 
 Kundfordringar 18 423 19 665
 Skatteintäkter 64 674 27 202
 Mervärdesskatt 7 723 2 511
 Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 36 059 39 892
 Övriga fordringar 1 310 1 005
 Summa 128 189 90 275

17. Kassa och bank   
 Kassa 0 1
 Handkassor 2 16
 Plusgiro 4 144 4 145
 Bank 203 707 180 317
 Summa 207 853 184 479

18. Eget kapital
 Ingående eget kapital enligt
 fastställd balansräkning 461 703 411 030
 Årets resultat 89 551 50 673
 Summa eget kapital/Utgående balans 551 254 461 703
 Varav resultatutjämningsreserv 40 755 40 755 
 Varav eget kapital i VA-verksamheten,
 (negativt) -10 668 -17 700

 Särredovisning har upprättats enligt lagen (2006:412)  om allmänna  
	 vattentjänster.	Särredovisningarna	finns		tillgängliga	hos	Tjörns	kommun,		
 tfn 0304-60 10 00.
 
19. Avsättningar till pensioner/Pensioner, kommun  
 Avsättningar för pensioner
 Ingående avsättning 105 611 98 775
 Pensionsutbetalningar -2 670 -2 578
 Nyintjänad pension 8 787 6 222
 Ränte- och basbeloppsuppräkningar 1 295 1 934
 Ändrat livslängdsantagande i RIPS 4 094 0
 Förändring av löneskatt 2 792 1 335
 Övrigt 2 -77
 Utgående avsättning 119 911 105 611
 varav:   
 Ålderspension med mera 92 458 80 968
 Löneskatt 22 453 19 643

  2021 2020 
 Extra pensionsavsättning
 (ansvarsförbindelsen) 5 000 5 000
 Summa avsättning 119 911 105 611

 Antal visstidsförordnanden
 Politiker 1 3
  

 Ansvarsförbindelse för pensioner 
 Ingående ansvarsförbindelse 292 181 296 324
 Pensionsutbetalningar -14 814 -14 457
 Ränte- och basbeloppsuppräkning 4 215 7 292
 Visstidspension för förtroendevalda 190 174
 Ändrat livslängdsantagande i RIPS 7 399 0
 Förändring av löneskatt -603 -809
 Övrigt 528 3 657
 Utgående ansvarsförbindelse 289 096 292 181
 varav:
 Pensionsförmåner intjänade före 1998 231 970 234 643
 Visstidspension till förtroendevalda 684 494
 Särskild löneskatt 56 442 57 044
 Summa ansvarsförbindelse 289 096 292 181
 Senast avlästa aktualiseringsgrad: 94 % 94 %

 Då kommunkoncernens bolag inte har varken avsättningar eller  
 ansvarsförbindelser redovisas bara kommunens uppgifter ovan.

20. Övriga avsättningar  
 Avsatt	för	beslutade	men	ej	utbetalda	bidrag
 Redovisat värde vid årets början
 Nya avsättningar under perioden 0 0
 Ianspråktagna avsättningar under perioden 0 0
 Utgående avsättning 0 0

 Avsatt för återställande av deponi 
 Redovisat värde vid årets början 10 997 13 444
 Nya avsättningar under perioden  
 Ianspråktagna avsättningar under perioden -321 -2 447
 Utgående avsättning 10 676 10 997
 
 Avsatt	för	bidrag	till	infrastruktur*
 Redovisat värde vid årets början 1 017 1 117
 Ianspråktagna belopp under perioden -191 -100
 Utgående avsättning 826 1 017

 Totala övriga avsättningar 11 502 12 014

21. Långfristiga skulder 
 Långfristig upplåning i banker och  
 kreditinstitut: 
 Skulder till banker och kreditinstitut 275 000 315 000
 Förutbetalda VA-anslutningsavgifter 178 446 176 750
 Förutbetalda investeringsbidrag 4 716 5 510
 Summa 458 162 497 260

 Uppgifter om lång och kortfristig  
 upplåning 2 021 2 020
 Genomsittlig ränta % 1,08 1,46
 Genomsnittlig ränta % exklusive derivat 0,34 0,38
 Genomsnittlig kapitalbindningstid, år 3,20 2,80
 Kapitalförfall andel av lån  
 0–1 år 105 000 135 000
 1–2 år 30 000 10 000
 2–3 år 45 000 30 000
 3–4 år 50 000 45 000
 4–5 år 45 000 50 000
 5–6 år 0 45 000

*2014	gjordes	en	avsättning	på	1	117	tkr	för	medfinansiering	av	 
utbyggnad av E20. 
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Tjörns kommun har i juni 1995 ingått en solidarisk borgen såsom för 
egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och 
framtida förpliktelser. Samtliga 276 kommuner och 12 landsting/
län/regioner som per 2021-12-31 var medlemmar i Kommuninvest 
ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. 
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening 
har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret 
mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av 
ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret 
fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive 
medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i för-
hållande till storleken på medlemskommunernas respektive insat-
skapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning 
av	den	finansiella	effekten	av	Tjörns	kommuns	ansvar	enligt	ovan	
nämnda borgensförbindelse, kan noteras att per 31 december 2021 
uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 510 966 
139 138 kronor och totala tillgångar till 518 679 716 010 kronor. 
Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 039 660 
732 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 056 
200 662 kronor.

22. Kortfristiga skulder 
 Leverantörsskulder 87 267 82 909
 Personalens källskatter 9 163 9 974
 Upplupna löner 7 509 11 658
 Semesterlöneskuld och okompenserad övertid  35 407 35 856
 Pensionsskuld avgiftsbestämd del 21 042 21 045
 Upplupen löneskatt avgiftsbestämd del 5 103 5 275
 Upplupen löneskatt, utbetalda pensioner  4 821 4 683
 Betald preliminär skatt -10 256 -9 516
 Upplupna räntor 155 316
 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 42 011 39 743
 Övriga skulder  4 371 3 696
 Summa 206 593 205 639

23. Upplysning om kostnader för  
 räkenskapsrevision 
 Kostnader för räkenskapsrevision:  
 Sakkunnigt biträde 147 142 
 Förtroendevalda revisorer 42 41
 Total kostnad för räkenskapsrevision 188 182

 Kostnad för övrig revision:   
 Sakkunnigt biträde 587 566 
 Förtroendevalda revisorer 166 162 
 Total kostnad för övriga revision 754 729

 Total kostnad för revision 942 911 

  2021 2020
24. Borgensåtaganden
 Tjörns Bostads AB 610 000 610 000
 Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 37 000 37 000
 Tjörns Hamnar AB 25 000 25 000
 Soltak AB 9 185 10 737
 Bostadsrättsföreningar 45 219 46 211
 Stiftelser och föreningar 28 962 15 343
 Renova 509 579
 Summa 755 875 744 870

25. Upplysning om upprättade särredovisningar
 Följande särredovisningar har upprättats under räkenskapsåret   
 inom kommunkoncernen:

 Redovisningen avser  Lagstiftning
 Va-redovisning   Lag om allmänna vattentjänster
 Avfallsredovisning  Miljöbalken

	 Upprättade	särredovisningar	finns	tillgängliga	hos	 
 Tjörns kommun, telefon 0304-60 10 00.

  2021 2020
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21, fortsättning
 Genomsnittlig räntebindningstid  
 inklusive derivat 2,13 2,63
 Genomsnittlig räntebindningstid  
 exklusive derivat 2,12 2,43
 
 Marknadsvärde säkringsinstrument  
 Säkrad låneskuld 10 000 115 000
 Marknadsvärde derivat -114,80 -2 359,50

 Förutbetalda intäkter för anläggningsavgifter periodiseras på 50 år  
 vilket är lika med den vägda genomsnittliga nyttjandeperioden för   
 VA-anläggningen.
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NOTER

Med hjälp av en sökhund ska läckor i vat-
tenledningsnätet kunna hittas, i vissa fall 
troligen både miljövänligare och snabbare 
än med vanliga metoder.
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Kommunala bolag
Bolagskoncernen startade den 31 december 2008, med 
moderbolaget Tjörns Kommunala Förvaltnings AB och 
dess dotterbolag Tjörns Bostads AB, Tjörns Hamnar AB,
Tjörns Måltids AB och Tjörns Miljö AB. Verksamheten i 
Tjörns Miljö AB upphörde år 2014 och ingår i kommu-
nens verksamhet. Bolaget är sammanslaget med Tjörns 
Kommunala Förvaltnings AB. Under 2016 förvärvade 
Orust 9 procent av Tjörns Måltids AB.

Finansiell analys, sammanställda 
räkenskaper
När bolagskoncernens redovisning läggs samman med 
kommunens kallas det sammanställda räkenskaper 
eller kommunkoncernen. Interna inköp och försäljning- 
ar samt interna fordringar och skulder tas bort för att få 
fram en sammanställd resultat- och balansräkning.

Årets resultat
Kommunkoncernen, tillsammans med kommunen, 
redovisar ett resultat på +92 miljoner kronor jämfört 
med +55,7 miljoner kronor 2020. Tjörns  Hamnar AB 
redovisar ett resultat på  6,6 miljoner kronor innan 
bokslutsdisposition och skatt. 

Tjörns Bostads AB har ett resultat på +6,5 miljoner 
kronor innan bokslutsdispositioner och skatt. Tjörns 
Måltids AB har ett resultat, före bokslutsdispositioner 
och skatt, på 1,2 miljoner kronor. Tjörns Bostads AB ger 
koncernbidrag till Tjörns Kommunala Förvaltning AB 
med 1,1 miljoner kronor för att täcka moder- bolagets 
kostnader. Tjörns Kommunala Förvaltnings AB har bo- 
kat upp 5 miljoner kronor i förväntad utdelning från 
Tjörns Hamnar och Tjörns Bostads AB. Utdelningar och 
koncernbidrag tas bort i den sammanställda räkenska-
pen.

Förändring av intäkter och kostnader
Verksamhetens intäkter är 331,8 miljoner kronor mot 
329,5 miljoner kronor år 2020. Intäkterna har ökat med 
2,3 miljoner kronor (0,7 procent). Verksamhetens kost-
nader är 1 192,3 miljoner kronor jämfört med 1 167,4 
miljoner kronor år 2020. Kostnaderna har ökat med 
24,9 miljoner kronor (2,1 procent). Förändring av in 
täkter och kostnader, inklusive avskrivningar, resulterar 
i en högre nettokostnad med 25,8 miljoner kronor  
(2,8 procent).

Sammanställda räkenskaper

Lånevolym, räntebindningstid och  
kapitalbindningstid
Lånevolymen för kommunen, inklusive de kommunala 
bolagen, är 947 miljoner kronor. Lånevolymen har mins-
kat med 40 miljoner kronor under året. 

Totala räntekostnader är 11,6 miljoner kronor, jämfört 
med 17,6 miljoner kronor år 2020.

Kommunkoncernen har 2 ränteswapar på totalt 50 
miljoner kronor. Marknadsvärdet på ränteswapar är 0,8 
miljoner kronor. Marknadsvärdet bör jämföras med vad 
ett fasträntelån med motsvarande löptid kostat vid sam- 
ma period som ränteswaparna upptogs. Undervärde är 
den kostnad som skulle uppstå om avtalet hade avslutats 
i förtid. Om fasträntelån avslutas i förtid ges ränteskill- 
nadsersättning.

  

Lånevolym, mkr 2021 2020 2019

Tjörns kommun 275 315 315

Tjörns Bostads AB 610 610 610

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 37 37 37

Tjörns Hamnar AB 25 25 25

Summa 947 987 987

Ränta och löptider 2021 2020 2019

Genomsnittsränta på balansdagen 0,94 % 1,23 % 1,76 %

Räntebindning inklusive swapar 1,86 % 1,97 år 1,32 år

Räntebindning exklusive swapar 1,83 % 1,74 år 0,74 år

Kapitalbindning 2,2 år 2,17 år 1,73 år

Total låneskuld 947 mkr 987 mkr 987 mkr

Antal ränteswapar 2 st 12 st 18 st

Belopp ränteswapar 50 mkr 370 mkr 485 mkr

SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER
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Ekonomiska nyckeltal för fem år, sammanställda räkenskaper
      
 2021 2020 2019 2018 2017
Resultat, mkr
     
Årets resultat 92,0 55,7 2,1 10,9 29,8

Årets resultat/eget kapital 17,5 % 10,6 % 0,4 % 2,3 % 6,6 %

     

Verksamhetens intäkter 331,8 329,5 335,2 349,1 376,3

Verksamhetens kostnader -1 192,3 -1 167,4 -1 162,2 -1 143,9 -1 123,8

Avskrivningar -71,5 -68,3 -68,4 -64,8 -59,8

Årets nettokostnad inklusive avskrivning -932,0 -906,2 -895,4 -859,6 -807,4

Förändrade intäkter och kostnad inklusive avskrivning 2,8 % 1,2 % 4,2 % 6,5 % 5,8 %

     

Balans, mkr     

Balansomslutning 2 150,3 2 091,5 1 997,8 1 931,7 1 927,7

Investeringar 67,5 117,0 106,5 107,6 170,4

     

Lånevolym 947,0 987,0 987,0 927,0 967,0

Räntekostnad inklusive räntebidrag 11,4 17,6 18,3 17,9 22,0

Genomsnittsränta 1,2 % 1,8 % 1,9 % 1,9 % 2,3 %

     
Omsättningstillgång + finansiell anläggnings- 
tillgång (exklusive aktier & andelar) 365.80 301,00 258,30 227,60 266,80

Kort- och långfristiga skulder 1 388,50 1 435,20 1 402,30 1 350,10 1 362,20

Finansiella nettotillgångar -1 022,70 -1 134,20 -1 144,00 -1 122,50 -1 095,40

     

Soliditet 28,8 % 25,2 % 23,6 % 24,3 % 23,6 %

Kassalikviditet 152,1 % 119,5 % 115,0 % 95,6 % 111,8 %

SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER
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Sammanställa räkenskaper, 
resultaträkning och kassaflödesanalys

Resultaträkning, mkr  2021 2020

Verksamhetens intäkter Not 1 331,8 329,5
– varav jämförelsestörande poster  0,8 0,9
Verksamhetens kostnader Not 2 -1 192,3 -1 167,4
– varav jämförelsestörande poster  0,0 0,0
Avskrivningar  -71,5 -68,3
Verksamhetens nettokostnader  -932,0 -906,2
Skatteintäkter  1 035,8 982,7
Verksamhetens resultat  103,8 76,5

Finansiella intäkter  1,1 1,5
Finansiella kostnader  -11,4 -17,6
Resultat för finansiella kostnader  93,6 60,4

Aktuell skatt för året  -1,5 -4,6
Uppskjuten skatt på obeskattade reserver  0,0 0,0
Minoritetsandelar i årets resultat  -0,1 -0,1
Årets resultat  92,0 55,7

SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER
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Kassaflödesanalys, mkr  2021 2020

Den löpande verksamheten   
Verksamhetens intäkter  331,8 329,5
Verksamhetens kostnader  -1 192,3 -1 167,4
Justering för gjorda avsättningar  13,8 4,3
Justering för gjorda utrangeringar  -3,4 -1,4
Justering för reavinster vid försäljning 
av anläggningstillgångar  -1,3 -3,7

Verksamhetens nettokostnad  -851,4 -838,7
Skatteintäkter och intäkter av bidrag  1 035,8 982,7
Finansiella intäkter  1,1 1,5
Finansiella kostnader  -11,4 -17,6
Betald inkomstskatt  

Medel från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital  174,1 127,9
Ökning (-) minskning (+) av förråd/lager  4,6 -3,9
Ökning (-) minskning (+) av kortfristiga fordringar -43,9 4,7
Ökning (+) minskning (-) av kortfristiga skulder  3,9 25,3
Ökning (+) minskning (-) av långfristiga  rörelseskulder -0,9 8,6
Medel från förändringar i rörelsekapitalet  -36,3 34,7
Medel från den löpande verksamheten  137,8 162,6

Investeringsverksamheten   
Investering i materiella tillgångar  -67,5 -121,9
Försäljning av materiella tillgångar  2,6 4,0
Investering i finansiella tillgångar  0,1 -0,1
Försäljning av finansiella tillgångar  0,0 0,0
Nedskrivning av materiella tillgångar  0,0 0,0
Medel från investeringsverksamheten  -64,8 118,0

Finansieringsverksamheten   
Förändring av långfristiga fordringar  0,0 0,0
Förändring av långfristiga skulder  0,9 -1,6
Upptagna lån  0,0 0,0
Amortering av låneskuld  -42,2 -2,3
Medel från finansieringsverksamheten  -41,3 -3,9

Årets kassaflöde/Förändring av likvida medel  31,7 40,7

Likvida medel vid årets början  193,1 152,4
Likvida medel vid periodens slut  224,8 193,1
Årets kassaflöde  31,7 40,7

SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER
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Sammanställda räkenskaper, 
balansräkning

Mkr  2021 2020

Tillgångar   
Anläggningstillgångar   
Materiella anläggningstillgångar   
Mark, byggnader och tekniska anläggningar  1 635,8 1 603,4
Pågående ny-, till och ombyggnad  71,6 104,5
Maskiner och inventarier  67,0 66,9
Finansiella anläggningstillgångar  
Värdepapper och andelar  9,2 14,3
Långfristiga fordringar  1,1 1,4
Uppskjutna skattefordringar   
Summa anläggningstillgångar  1 784,6 1 790,5

Omsättningstillgångar   
Lager och förråd   11,4 16,0
Fordringar  129,7 91,1
Kassa och bank  224,8 193,1
Summa omsättningstillgångar  365,8 301,0

Summa tillgångar  2 150,3 2 091,5
  
Eget kapital, avsättningar och skulder   
Eget kapital   
Ingående eget kapital  526,6 470,9
Årets resultat  92,0 55,7
Summa eget kapital  618,6 526,6 

Minoritetsintresse   
Minoritetsintressen  0,5 0,4
Summa minoritetsintresse  0,5 0,4

Avsättningar   
Avsättningar för pensioner  119,9 105,6
Övriga avsättningar   23,0 23,7
Summa avsättningar  142,9 129,3 

Skulder   
Långfristiga skulder  1 155,5 1 196,8
Kortfristiga skulder  233,1 238,4
Summa skulder  1 388,5 1 435,2 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  2 150,3 2 091,5
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Noter, sammanställda räkenskaper

Verksamhetens intäkter 2021 2020

Vatten- och renhållningsavgifter 99,6 89,6
Äldreomsorgsavgifter 14,6 14,2
Barnomsorgsavgifter 14,3 13,9
Hyror och arrenden 80,3 83,8
Statliga bidrag och ersättning från försäkringskassa 71,4 79,2
Interkommunala ersättningar 4,6 3,9
Försäljning av verksamhet 19,0 21,2
Reavinst vid fastighetsförsäljning och exploatering 
före avdrag av omkostnader 0,9 0,9
Övriga intäkter 27,1 22,8
Summa 331,8 329,5
  
Varav jämförelsestörande poster:  
Reavinster vid fastighetsförsäljning 0,5 0,1
Resultat från exploateringsverksamhet 0,4 0,8
  
Verksamhetens kostnader 2021 2020

Råvaror 6,8 7,3
Personalkostnader 688,6 679,1
Hyror och fastighetskostnader 26,7 33,1
Bidrag 28,5 28,3
Köpta tjänster och transporter 297,7 289,0
Material  5,3 11,2
Övriga kostnader 138,7 119,4
Summa 1 192,3 1 167,4

Varav jämförelsestörande poster  0,0 0,0
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 Kommunrevisionen 2022-04-11 
  
  
 
                                                                 Till:  
                                                                 Fullmäktige i Tjörns kommun 
                                                                 Organisationsnummer: 212000-1306 

  

 Revisionsberättelse för år 2021 
 
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som 
bedrivits i styrelse och nämnder samt genom utsedda lekmannarevisorer den 
verksamhet som bedrivits i kommunens företag. Vår granskning omfattar 
även kommunens sammanställda redovisning avseende kommunkoncernen. 
Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna. 
 
Styrelser och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande 
mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för 
verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll 
och återredovisning till fullmäktige.  
 
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och 
räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges 
uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.  
 
Granskningen har utförts i enlighet med kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen 
har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i 
bilagan ”Revisorernas redogörelse”. 
 
Revisorerna har under året följt kommunens arbete med lokalförsörjning och 
hanteringen av ärendet avseende skolstruktur. Revisorerna noterar att detta är 
områden där utredning/utvecklingsarbete pågått under en längre tid. Detta är 
frågor som påverkar ett flertal av de kommunala verksamheterna, och det 
bedöms därför vara angeläget att arbetet färdigställs för att inte riskera att det 
får en negativ påverkan även i andra processer. Revisorerna kommer därför 
att nogsamt följa utvecklingen av arbetet under 2022. 

 
Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Tjörns kommun har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredställande sätt.  
 
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  
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Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit 
tillräcklig.  

 
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt 
med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt. 
 
 
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och 
nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ. 
 
Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 
2021.  

 
 
Vi åberopar bifogad redogörelse samt överlämnade revisionsrapporter. 

 
  
 
 Tjörn den 11 april 2022 
  
  
 
 Anders Forsman Dan-Tore Toresson                Staffan Mattsson 
             
 
 
 Henry Hermansson Mats Simonsson    
 
 

 
 
 
Bilagor 

• Revisorernas redogörelse 
• Revisionsrapporter för genomförda granskningar 2021 
• Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i kommunens företag 
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