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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Beslutande Birgitta Adolfsson (L) 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Tjörns Måltids AB 2020-10-22  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 36 
 
Fastställande av dagordning  
 
Beslut 
Tjörns Måltids AB fastställer dagordningen med följande ändring: 
 
- Under punkt 6 Övrigt behandlas Långstidsplanering 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Tjörns Måltids AB 2020-10-22  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 37 
 
Föregående mötesprotokoll 
 
2020/13 
 
Beslut 
Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingar. 

Beslutsunderlag 
Protokoll, styrelsemöte 2020-05-20, 
Protokoll, styrelsemöte 2020-09-10. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Tjörns Måltids AB 2020-10-22  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 38 
 
Rapport från bolaget 
 
Beslut 
Styrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning 
Avdelningschef Anneli Jonsén lämnar rapport från bolaget, idag bland annat om: 
 
- Ombyggnad centralköket sommaren 2020 
- Upphandling och arbete med att få in mindre producenter 
- Ekonomiskt resultat per 30 september 2020 
- Försäljning av Tjörnlådor 
- Personalstruktur 2020-08-31 
- Uppföljning internkontroll 
- Planering framåt för bolaget

56



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Tjörns Måltids AB 2020-10-22  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 39 
 
Övrigt - Långtidsplanering 
 
Beslut 
Styrelsen för Tjörns Måltids AB har kommit fram till att föreslå kommunstyrelsen 
att ägardirektiv och bolagsordning revideras för att möte bolagets behov av att kunna 
planera långsiktigt och därmed uppnå god ekonomisk hushållning för koncernen 
Tjörn. 
 
 
Sammanfattning 
Styrelsen för Tjörns Måltids AB har gett VD i uppdrag att under 2020 göra en 
översyn av avtalens längd med Tjörns kommun och Orust kommun. 
 
Tjörns Måltids AB har handlagt ärendet och kommit fram till att bolaget inte har 
mandat att styra över avtalsvillkor med förvaltningarna och inte över 
lokalkostnader. Enligt bolagsordning har bolaget i uppdrag att producera, servera 
och leverera måltider. Det finns inte beskrivet i vilken omfattning eller hur länge 
avtalen ska löpa. Bolaget har därmed att förhålla sig till de årliga avtal som 
upprättas med förvaltningarna. 
 
För att bolaget ska kunna planera långsiktigt och uppnå målet med god ekonomisk 
hushållning önskar bolaget föreslå kommunstyrelsen att ägardirektiv och 
bolagsordning revideras för att möta bolagets behov av att kunna planera långsiktigt 
och därmed uppnå god ekonomisk hushållning för koncernen Tjörn. 
 
Tidigare beslut 
Tjörns Måltids AB, § 33 den 23 oktober 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande den 22 oktober 2020. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Tjörns Måltids AB 2020-10-22  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 40 
 
Delårsbokslut Tjörns Måltids AB per 31 augusti 2020 
 
2020/25 
 
Beslut 
Styrelsen godkänner upprättat delårsbokslut per 2020-08-31 samt i övrigt noterar 
informationen. 

 
Barnkonventionen 
Tjörns Måltids AB har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till 
att beslutet inte påverkar barn. 
 
Sammanfattning 
VD Solbritt Törnqvist redogör för det ekonomiska läget i delårsbokslut till och med 
2020-08-31. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande den 15 oktober 2020 
Delårsbokslut 2020-08-31 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Tjörns Måltids AB 2020-10-22  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 41 
 
Svar på remiss: Integrationsstrategi 
 
2020/22 
 
Beslut 
Styrelsen ställer sig positiv till integrationsstrategin och att den ingår i det 
koncernövergripande arbetet. 

 
Barnkonventionen 
Tjörns Bostads AB har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till 
att en integrationsstrategi kan påverka barn positivt. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att skicka förslag på 
Integrationsstrategi 2021-2024 på remiss till samtliga nämnder och styrelser.  
 
Integrationsstrategi 2021-2024 har arbetats fram under våren 2020 i samverkan med 
berörda förvaltningar. Innehållet grundar sig på erfarenhet från förvaltningarnas 
tjänstepersoner, forskning och statistik.    

Strategin fastslår att integrationsfrågor berör alla förvaltningar och bolag. 
 
Tjörns Måltids AB har handlagt ärendet och ställer sig positiv till 
integrationsstrategin och att den ingår i det koncernövergripande arbetet.  
 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 91 den 17 september 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande den 14 oktober 2020 
Integrationsstrategi 2021-2014 Remissversion 
Ekonomikarta 003 Fördelning statliga bidrag 
Tjänsteutlåtande Beslut om remiss: Integrationsstrategi 
Beslut KSAU 2020-09-17 – Beslut om remiss Integrationsstrategi 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Tjörns Måltids AB 2020-10-22  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 42 
 
Svar på remiss: Kommunernas klimatlöften 
 
2020/23 
 
Beslut 
Styrelsen beslutar att: 
1. Föreslå kommunstyrelsen att besluta om att ge bolaget i uppdrag att mäta 

matsvinn och har mål 
2. Föreslå kommunstyrelsen att besluta om att ge bolaget i uppdrag att beräkna 

klimatpåverkan från maten och har mål 
 
Barnkonventionen 
Tjörns Måltids AB har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till 
att beslutet påverkar barn positivt då syftet är att minska miljöpåverkan genom 
föreslagna mål.  
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat ”Kommunernas klimatlöften” för 
handläggning till samtliga nämnder och styrelser. Remissvaren ska innehålla vilket 
eller vilka klimatlöften (20 olika förslag på åtgärder) som respektive nämnd och 
styrelse bedömer kunna genomföras under 2021 (med eller utan samverkan med 
andra delar av kommunen) och som respektive nämnd och styrelse föreslår 
Kommunstyrelsen att besluta om. 
 
Av de 20 förslag som framgår i listan med ”kommunernas klimatlöften” har bolaget 
valt två förslag på mål ”Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet” och” Vi beräknar 
klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet”. Bolaget har arbetat med dessa 
mål under flera års tid och har inarbetade rutiner för mätmetoder. Mål för 
matsvinnet föreslås att minska till max 45g/portion där samtliga typer av svinn 
ingår: kökssvinn, serveringssvinn och tallrikssvinn. Mål för måltidens 
klimatpåverkan föreslås att vara maximalt 0,9 kg CO2e/måltid i snitt. Båda målen är 
relevanta att uppnå och bolagets förslag till kommunstyrelsen är att besluta om att 
ge bolaget i uppdrag mäta matsvinn och klimatpåverkan från maten. 
 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 153 den 20 augusti 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande den 14 oktober 2020 
Beslut om remiss 2020-08-20 
Bilaga 1 Inbjudan kommunernas klimatlöften 
Bilaga 2 Kommunernas klimatlöften lista 
Bilaga 3 Beskrivning av satsningen kommunernas klimatlöften 
Tjänsteutlåtande daterat 2020-08-13 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Tjörns Måltids AB 2020-10-22  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 43 
 
Svar på remiss: Ny driftsform av Kvarnbackens restaurang 
 
2020/24 
 
Beslut 
Styrelsen yttrar sig enligt tjänsteutlåtande daterat 2020-10-15. 

Barnkonventionen 
Tjörns Måltids AB har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till 
att beslutet kan påverka, få konsekvenser för eller på annat sätt beröra barn. 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningens äldreomsorg önskar ta över driften av Kvarnbackens måltider 
och skapa ett tillagningskök samt en caféservering.  
 
Socialnämnden har beslutat att skicka ärendet på remiss till Tjörns Måltids AB samt 
Barn-och utbildningsnämnden.  
 
Tjörns Måltids AB har handlagt ärendet och kommit fram till att ett bortfall av avtal 
med Kvarnbacken motsvarar 200 tkr/år i minskade intäkter vilket motsvarar en 
höjning av portionspriset med cirka 0,50 kr per portion för övriga kunder.  
 
Bolaget bedömer att det bör ske en kommunövergripande översyn av hyreskostnad 
för kökslokaler eftersom det inte ligger inom bolagets mandat att styra över detta. 
 
Tidigare beslut 
Socialnämnden, § 178 den 23 september 2020 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande den 9 oktober 2020 
Socialnämnden - Tjänsteutlåtande 2020-08-19 
Socialnämnden – Beslut 2020-09-23 
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Tjänsteutlåtande- Utvärdering av bolagets 
internkontroll 2020 

Förslag till beslut 
Styrelsen godkänner utvärdering av bolagets internkontroll 2020. 

 

Sammanfattning 
Enligt bolagets internkontrollplan ska verksamheten årligen ta fram 
kontrollområden som bedöms ha betydelse för att verksamheten ska 
kunna säkerställa att bolagets mål uppnås. 

 

Tidigare beslut 
Intern kontrollplan, 2018-12-20 
Kontrollområden 2020, 2020-03-18 
 

Bilagor 
Kontrollområde 2020 

Ärendet  
Enligt bolagets internkontrollplan ska verksamheten årligen ta fram 
kontrollområden som bedöms ha betydelse för att verksamheten ska 
kunna säkerställa att bolagets mål uppnås.  

Under året har verksamheten tagit fram kontrollområden. 

Uppföljning av kontrollområden och dess risker har gjorts vid 
styrelsemöten. 

Utvärdering av bolagets internkontroll 2020 visar att vi haft sex 
kontrollområden under året, de innefattar ekonomi, verksamhet, kund och 
medarbetare.  
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Risken att bolaget inte kan planera långsiktigt bedöms vara en risk som 
inte bolaget kan styra över utan bör ingå i ett koncernövergripande 
perspektiv avseende bolagsstruktur, ägardirektiv och bolagsordning.  

 

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

 

 

 

Solbritt Törnqvist 
VD Tjörns Måltids AB 
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2020-12-16

Kontrollområden 2020

Färgdefinitioner: Riskvärde 1-4 = grön, 5-9 = gul, 10-16 = röd

Kontrollområde Riskanalys In
g

å
e

n
d

e
 

R
is

k

Kontrollmoment 2
0

2
0

-1
0

-2
2

Kommentar 2
0

2
0

-1
2

-1
6

Inköp Följa upp våra rutiner inom inköps 

och upphandlingsprocessen, samt 

kontrollera att gällande lagstiftning  

följs.

Att vid inköp använda tekniska 

hjälpmedel för avtalsvaror och att 

stickprov av inköp görs under året 

av bolagets ekonom

Granskning av inköp och 

upphandling i kommunala bolag 

har genomförts dec-19, bolaget 

fick inga rekommendationer på 

åtgärder

Kostdatasystem Avtalet för vårt kostdatsystem löper 

ut 2020-08-31 vilket innebär att en 

upphandling måste göras.                      

Upphandlingen ska vara klart 

under 2020

Efter avstämning med 

upphandlingsavdelningen kan vårt 

nuvarande supportavtal fortsätta 

då beloppet är under 

direktupphandlingsbeloppet

Långtidsplanering Avtalen med våra beställare är 

ettåriga vilket skapar en risk för att 

kunna planera långsiktigt och det 

skapar en oro hos medarbetarna

Ta fram förslag på nya avtal som 

presenteras för styrelsen i maj 

2020

Ägardirektiv och bolagsordning 

bör ses över.

Budgetmål Måluppfyllelsen för bolagets 

prioriterade var 2019 75%. 

Målsättning 2020 är att öka.

Ta med utvärdering och 

uppföljning av budgetmål som en 

stående punkt på APT 

På grund av Covid-19 har några 

av målen inte kunnat genomföras, 

tex enkäter

Ekonomi Bolaget hade ett negativt resultat 

2019 på grund av oförutsedda 

kostnader och minskade intäkter. 

Målsättning 2020 är att få ett positivt 

resultat.

Utföra kontinuerlig uppföljning av 

resultatet tillsammans med 

bolagets ekonom

Uppföljningsmöten fortgår, tillskott  

för ersättning av arbetsgivaravgift 

pga Covid-19 kan bli aktuellt

Centralkök Centralkökets kokgrytor ska bytas ut, 

risken är att det blir oförutsedda 

händelser som försenar tidsplanen

Stämma av med TBAB om att 

framtagen tidsplan följs

Upphandling av "Tjörnlådor" från 

extern leverantör är klar med 

möjlighet att förlängas, 

information till berörda är på gång
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Tjänsteutlåtande- Årlig uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet 2020 

Förslag till beslut 
Styrelsen godkänner den redovisade uppföljningen av systematiskt 
arbetsmiljöarbete för 2020. 

 

Sammanfattning 
Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:) ska 
arbetsgivaren följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet en gång per 
år. Bolaget har sammanställt hur arbetet fortlöpt under året.  

 

Ärendet  
Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:) ska 
arbetsgivaren följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet en gång per 
år. Arbetsmiljöfrågor behöver på samma sätt som produktion, ekonomi 
och kvalité hanteras i verksamheten och inte som ett eget system för sig. 
Riskbedömning, sammanställning av skador och tillbud samt 
handlingsplaner skall alltid vara skriftliga. Det ska också finnas en 
arbetsmiljöpolicy. 

Vi har som målsättning att förebygga ohälsa och olycksfall och att uppnå 
en tillfredsställande arbetsmiljö. För oss är det viktigt att medarbetarna 
deltar i det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

I vårt arbete med internkontroll görs kontinuerligt en riskbedömning av 
verksamheten. En ingående risk som identifierats vid början av året var 
installation av nya kokgrytor på centralköket och hur detta bedömdes 
påverka arbetsmiljön. Nu är kokgrytorna på plats och arbetet har 
genomförts utan påverkan på arbetsmiljön. 

För rapportering av avvikande händelser så som tillbud och personskada 
används ett kommungemensamt rapporteringssystem. Åtgärder har skett 
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löpande under året och en sammanställning kommer att göras i samband 
med bokslut.  

Arbetsmiljöfrågor har varit en återkommande punkt på våra 
arbetsplatsträffar och samverkansmöten. 

Lägesbeskrivning om Covid-19 har gjorts löpande under året och 
rapporterats till gul stab inom Tjörns Kommun. 

Under året har information skett om ”Rutin för hot och våld” och 
tobakspolicy.  

En Arbetsmiljöpolicy som gäller för Tjörns Kommun och dess bolag 
beslutades av kommunfullmäktige 2020-02-20.  

 

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

 

 

Solbritt Törnqvist 
VD Tjörns Måltids AB 
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TU-Budget 2021  

Förslag till beslut 
Styrelsen antar budget 2021 för Tjörns Måltids AB  

Sammanfattning 
Styrelsen beslutar årligen om nästkommande års budget i december. 
Enligt bolagsordning får verksamheten inte bedrivas i vinstsyfte och 
budget för 2021 är 0 mkr 

Bilagor 
Budget 2021 

Ärendet  
Tjörns Måltids AB följer Tjörns Kommuns styrmodell som bygger på 
principer för målstyrning. Målstyrning handlar om att styra 
verksamheteten genom att sätta mål och följa upp dessa. I målen beskrivs 
vad som ska prioriteras- på lång och kort sikt- och vad resultatet ska vara. 

Enligt bolagsordning får verksamheten inte bedrivas i vinstsyfte och 
budget för 2021 är 0 mkr. 

Styrelsen beslutar årligen om nästkommande års budget i december. 

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

 

 

Solbritt Törnqvist 
VD Tjörns Måltids AB 
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Tjörn − Möjligheternas ö 

 
 

 
 

Tjörns Måltids AB 

BUDGET 2021  
 
 
 
Arbetsmaterial som beslutas 16 december 2020 
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Sida 3 (9) 
BUDGET 2021 

Inledning 

Tjörns Måltids AB ska bedriva måltidsverksamhet och på uppdrag av 
Orust kommun och Tjörns kommun producera, servera och leverera 
måltider till förskolor, skolor och äldreomsorg. 

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

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

 

Vision 
 

Tjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet 
 
Tjörn 2035 är en åretruntlevande ö för livets alla faser. 
Företagsamhet, småskalighet och närhet är våra kännetecken. 
Havet, det öppna landskapet och kulturen är våra unika värden. 
 
 
 
Strategiska områden 
 
Utifrån visionen Tjörn – möjligheternas ö hela året och för hela livet har 
kommunfullmäktige fastställt tre strategiska områden som är kopplade 
till Agenda 2030: 
 

 Vi bygger en miljövänlig kommun med hållbar 
samhällsutveckling 

 Vi skapar välfärd och livskvalité för alla 
 Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart 
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Sida 4 (9) 
BUDGET 2021 

1. Strategiskt område                                            
Vi bygger en miljövänlig och trygg kommun 
med hållbar samhällsutveckling                                      

  
Inriktningsmål 

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

 

Indikator Utfall  
2019 

Mål 
2020 

Mål 
2021 

Mål 
2022 

*Vi beräknar måltidens klimatpåverkan.  
Vi Mäter CO2-ekv per måltid i kg.  

-- -- 0,9 0,9 

Vi mäter andel inköp av ekologiska 
livsmedel (procent) 

43 30 35 40 

*Vi mäter matsvinnet och har satt ett mål 
att minska matsvinnet till max 45g/portion. 

-- -- 45  45  

*Kommunernas klimatlöfte 
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2. Strategiskt område                                                  
Vi skapar välfärd och livskvalité för alla                                      

Inriktningsmål 
2.1 Professionell och tillgänglig service med god kvalité 
Delas till: Samtliga nämnder och styrelser 

 
Verksamheterna ska tillgängliggöra, effektivisera och kvalitetssäkra sina 
arbetssätt i syfte att göra det enklare för våra kommuninvånare, företag 
och övriga aktörer.  
 
Indikator Utfall 

2019 
Mål 
2020 

Mål 
2021 

Mål 
2022 

Vi ska ha en samsyn kring vårt uppdrag 
med en gemensam målbild  
Vi mäter med en medarbetarenkät, 
totalindex 

- - 73 - 

Våra medarbetare är nyckeln till framgång, 
vi arbetar för en bra arbetsmiljö med 
minskad sjukfrånvaro 
Vi mäter Sjukfrånvaro, månadsavlönade, 
andel (%) 

8,1 7,2 7,1 7,0 

 
 

Inriktningsmål 
2.2 Vi ska använda digitaliseringens möjligheter 
Delas till: Samtliga nämnder och styrelser 
 
Digitaliseringen är identifierad som en av de största 
förändringsfaktorerna i samhället. Tjörns kommun ska agera proaktivt 
och använda digitaliseringen som bidragande metod för att uppfylla 
kommunens vision och beslutade mål samt för att anta de framtida 
utmaningar som kommunen står inför. 
 
Indikator Utfall 

2019 
Mål 
2020 

Mål 
2021 

Mål 
2022 

Vi vill stärka medarbetarnas digitala 
användning.  
Vi mäter andel medarbetare som använder 
digitala verktyg, andel (%) 

-- -- 75 100 
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Vi ser möjligheter i digitaliseringen genom 
att kunna gå fler utbildningar. 
Vi mäter antalet genomförda 
utbildningstillfällen (styck) 

-- -- 5 10 

 
Inriktningsmål 

2.3 Delaktighet, inflytande och medbestämmande 
Delas till: Samtliga nämnder och styrelser 
 
För att kunna erbjuda service och tjänster som motsvarar de behov och 
önskemål som finns hos våra invånare krävs att vi arbetar aktivt och 
strategiskt med insatser för att öka invånarnas delaktighet, insyn och 
medbestämmande.  
 
Tjörns Måltids AB vill veta vad våra matgäster tycker om skolmaten och 
kommer att genomföra enkäter i samarbete med kommunen. 
 
Indikator Utfall 

2019 
Mål 
2020 

Mål 
2021 

Mål 
2022 

Tjörns Måltids AB vill veta vad våra 
matgästers tycker om Tjörnlådan 
Vi mäter andel positiva svar, andel (%) 

94 90 90 90 

 
 

Inriktningsmål 
2.4 Skapa möjligheter för ett gott liv 
Delas till: Samtliga nämnder och styrelser 
 
Inom Tjörns kommun har vi en stark tradition av att umgås över gränser, 
mellan åldersgrupper, mellan religioner och kulturer. Detta är något som 
vi vill fortsätta främja. Det behövs därför fler möjligheter till möten över 
gränserna. 
Indikator Utfall 

2019 
Mål 
2020 

Mål 
2021 

Mål 
2022 

Tjörns Måltids AB vill skapa möjligheter 
för personer som idag står utanför 
arbetsmarknaden. 
Vi mäter antal personer som vi tagit emot i 
våra kök, antal (styck) 

5 4 4 4 
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Inriktningsmål 
2.5 En säker och trygg kommun 
Delas till: Samtliga nämnder och styrelser 
 
Tjörns kommun är en WHO-certifierad Säker och trygg kommun. Alla 
nämnder och styrelser har uppdraget att utifrån respektive verksamhet, 
enskilt och i samarbete med andra aktörer bidra till målet att vara en 
säker och trygg kommun.  
 
Tjörns Måltids AB kommer att fortsätta sitt arbete med att säkerställa 
tillagning, servering och leverans av måltider. 
 
 

Inriktningsmål 
2.6 Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga jämfört 
med övriga huvudmän i Sverige 
Delas till: Samtliga nämnder, Tjörns Måltids AB och Tjörns 
Bostads AB 
 
Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga jämfört med övriga 
huvudmän/kommuner i Sverige. Vi vill ha en skola som motiverar, 
utmanar, stimulerar och stödjer alla elever så att de ges möjlighet att 
utvecklas utifrån sina förutsättningar. 
 
Tjörns Måltids AB ska fortsätta att samverka med Barn-och 
utbildningsförvaltningen kring utveckling av måltidsmiljö och måltider. 
 
 
Inriktningsmål  
2.7 Tjörns kommun ska verka för att upprätta goda 
samverkansformer med andra aktörer 
Delas till: Samtliga nämnder och styrelser 
 
Tjörns kommun ska samverka med andra aktörer, kommuner, företag, 
organisationer och föreningar och liknande för att kunna uppnå hållbarhet, 
effektivitet och så stor samhällsnytta som möjligt i all sin verksamhet. 
Samverkan behöver ske såväl inom kommunen som på regional och 
nationell nivå. 
 
Indikator Mål 

2019 
Mål 
2020 

Mål 
2021 

Mål 
2022 

Vi ska samverka kring upphandling 
Vi mäter antal genomförda upphandlingar 
med små och medelstora livsmedelsföretag, 
antal (styck) 

1 2 3 4 
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    Strategiskt område                                                  
3. Vi använder ekonomiska resurser 
ansvarsfullt och hållbart                                

      Inriktningsmål   
3.1 God ekonomisk hushållning och ett effektivt utnyttjande  
av resurser 
 
Tjörns kommun ska vara en ekonomiskt hållbar kommun med en 
balanserad ekonomisk utveckling som fungerar långsiktigt utan att 
människor eller miljö tar skada.  

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

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

 

Indikator Utfall 
2019 

Mål 
2020 

Mål 
2021 

Mål 
2022 

Soliditet (%) 35 35 35 35 

Andel E-faktura (%) - 35 70 75 
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5.  Bilaga 1 Resultatbudget   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Resultaträkning Budget Budget Bokslut
(tkr) 2021 2020 2019

31 490 31 242 31 666

31 490 31 242 31 666

-15 720 -16 330 -16 592

-15 770 -14 912 -15 636

0 0 -81

-31 490 -31 242 -32 309

0 0 -643

0

Skatt 0

0 0 -643

Externa kostnader

Koncernbidrag

Årets vinst

INTÄKTER

Summa kostnader

Resultat

Kapitalkostnader

Summa intäkter

KOSTNADER

Externa intäkter

Personalkostnader

26



 

 
TJÄNSTEUTLÅTANDE 
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2020-12-09 Dnr 2020/29 

Johan Nilsson 
Kommunsekreterare  
johan.nilsson@tjorn.se 

Styrelsen för Tjörns Måltids AB 

 
 
  

 

 

 
Tjörns Måltids AB  Tel: 0304-60 10 00   Org.nr: 556762-5164 
Adress: Höviksnäsvägen 1B         Internet: www.tjorn.se  Säte: Tjörns kommun  
471 70 Höviksnäs  E-post: kommun@tjorn.se            

 

 T
JÖ

R
N

10
00

, v
1.

0,
 2

01
4-

03
-1

0 
   

Sammanträdesordningen 2021 

Förslag till beslut 
Styrelsen fastställer sammanträdesordning för år 2020 med 
styrelsesammanträden den 17 mars, 19 maj, 13 oktober och 8 december. 
Samtliga sammanträden inleds 14:00. 

Sammanfattning 
Förslag till sammanträdesplanering för bolaget har upprättats. 

 

 

Solbritt Törnqvist 
VD 
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2020-12-09 Dnr 2020/30-  

Johan Nilsson 
Kommunsekreterare  
johan.nilsson@tjorn.se 

Styrelsen för Tjörns Måltids AB 

 
 
  

 

 

 
Tjörns Måltids AB  Tel: 0304-60 10 00   Org.nr: 556762-5164 
Adress: Höviksnäsvägen 1B         Internet: www.tjorn.se  Säte: Tjörns kommun  
471 70 Höviksnäs  E-post: kommun@tjorn.se            
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Kallelse till årsstämma 2021 

Förslag till beslut 
Styrelsen beslutar att uppdra åt ordföranden att kalla till årsstämma. 

Sammanfattning 
Styrelsen skall kalla till ordinarie bolagsstämma för Tjörns Måltids AB. 
Bolagsstämman föreslås hållas den 13 april 2021 i styrelserummet i 
Vallhamn. 

Kallelse till ordinarie bolagsstämma ska ske tidigast fyra och senast två 
veckor före stämman. I enlighet med bolagsordning samt ägardirektiv ska 
årsstämman hållas senast 15 april. 

 

 

Solbritt Törnqvist 
VD 
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